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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060271-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY CRISTINY DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1059905-46.2019.8.11.0041 VISTOS EM PLANTÃO. ALINY 

CRISTINY DA SILVA, portadora do rg nº 1983843-3, inscrita no CPF nº 

004.673.362-02, residente e domiciliada na Rua Campo Limpo, casa 14 qda 

18, bairro Trancredo Neves, em Cuiabá /MT, telefone n. (65) 99266-0262, 

na qualidade de genitora do(a) menor THAEMY VITORIA DOS SANTOS, 

nascido(a) em 21/01/2008 (11 anos), portador(a) da Certidão de 

Nascimento matrícula nº 36.205, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, 

nascido(a) em 08/03/2010 (09 anos), portador(a) da Certidão de 

Nascimento matrícula nº 096503 01 55 2010 1 00103 189 0039789 95, 

ANNE LUIZA DOS SANTOS, nascido (a) em 02/04/2013 (06 anos), 

portador (a) da Certidão de Nascimento matrícula nº 096503 01 55 2013 1 

00123 015 0045615 59, requer AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM 

DE MENOR DE 16 ANOS ACOMPANHADO POR TERCEIROS, na data de 

17/12/2019, com origem de Cuiabá/MT e destino à cidade de Vilhena/RO. É 

o necessário Decido. A pretensão tem respaldo no artigo 83 da Lei nº 

8.069/90, que estabelece a necessidade de autorização judicial para 

crianças ou adolescentes (até 16 anos incompletos) viajarem para outra 

Comarca desacompanhada dos pais ou responsável (guardião ou tutor) 

ou de parente (ascendente - avós ou bisavós) ou colateral maior de 18 

anos até terceiro grau - irmãos/tios ), comprovado documentalmente o 

parentesco – art.83,§1º “b”, “1”) ou de pessoa maior autorizada 

expressamente pelos pais/ou responsáveis legais. Cumpre frisar que 

recentemente a Resolução nº 295/2019 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), publicada em 19/09/2019, padronizou a interpretação dos artigos 83 

a 85 do ECA, flexibilizando a necessidade de autorização judicial, caso os 

genitores ou responsável legal, por meio de escritura pública ou de 

documento particular com firma reconhecida por semelhança ou 

autenticidade autorizem expressamente o menor de 16 anos viajar 

desacompanhado. No mesmo sentido é o caso de dispensa da 

autorização judicial, quando o menor de 16 anos estiver portando 

passaporte válido em que conste expressa autorização para viajar 

desacompanhado ao exterior. Com tais considerações, diante da ausência 

dos documentos supra elencados, e, estando comprovados os requisitos 

legais autorizadores da medida, DEFIRO o pedido de AUTORIZAÇÃO para 

VIAGEM DE IDA E VOLTA dos menores ACOMPANHADO POR PAMELA 

DA SILVA SOARES, portadora do RG n.1554891, com origem de 

Cuiabá/MT e destino à cidade de Vilhena/RO. Por se tratar de decisão 

proferida em Plantão Judicial, a cópia da presente servirá para todos os 

efeitos jurídicos com selo de autenticidade digital (QRCODE). No primeiro 

dia útil após o plantão, promovam-se os atos necessários ao registro 

deste pronunciamento jurisdicional exarado em uma via frente e verso, 

assinada eletronicamente em ambos os lados. Cuiabá/MT, 16 de dezembro 

de 2019. YALE SABO MENDES Juiz de Direito Plantonista (Portaria 

n.599/2019 – GRHFC)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060304-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BIBIANO DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, não vislumbro que este caso seja hipótese de urgência que 

justifique a apreciação por este juízo plantonista. Portanto, tendo em vista 

a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma das situações de 

urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a medida e, encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária a que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 

1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito [1] “O serviço de Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou 

decisão de : I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em 

que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional 

do magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas.

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020807-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020807-59.2016.8.11.0041 

AUTOR: WENDER GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Compulsado os autos, 

constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, 

do CPC). Devolvo-os a Secretaria da Vara para que retornem conclusos 

na caixa de trabalho minutar sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Setembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008460-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL EMILIANO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIGUEL 

EMILIANO DA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021451-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1021451-65.2017.8.11.0041-v AUTOR: 

PAULO SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, as 

11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 08. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002815-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002815-51.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para, em 15 dias, informarem se concordam com a utilização do 

laudo pericial realizado pela Central de Conciliação. Cuiabá, 5 de junho de 

2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR CAYRES VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 22 de 

maio de 2017 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013958-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINEI DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013958-37.2017.8.11.0041 AUTOR: IVALDINEI DE 

SOUZA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029858-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DA COSTA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029858-26.2018.8.11.0041 ARLINDO DA 

COSTA SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h00, a ser realizada pela Central 
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de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014560-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014560-62.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para informar se concorda com a utilização do laudo pericial elaborado 

por perito da Central de Conciliação, em 15 dias. Cuiabá, 2 de junho de 

2017 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão

CIA n.:

0708052-94.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Claro S.A.

Marcos Vinicius Lucca Boligon – OAB/MT 12.099-B

Aotory da Silva Souza – OAB/MT 14.994-A

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulada por Claro S.A., por meio de seu representante legal, no valor de 

R$ 939,29 (novecentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa, e 

endereço completo;

 Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail e endereço;

Dados bancários do beneficiário, (banco, agência, e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

Deferimento do(a) Meritíssimo(a)Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – HYPERLINK "ht tp: / /www.gi lbertomelo.com.br" 

www.gilbertomelo.com.br.

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Desse modo, tendo em vista que Claro S.A.é a beneficiária, verifica-se a 

ausência dos (as) seguintes documentos/informações no pedido:

 Telefone e e-mail da pessoa jurídica beneficiária;

Certidão devidamente selada do Gestor da Vara/Juizado em se tratando 

de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não utilização das 

guias em atos do processo (Autenticação, Desarquivamento, Certidões, 

Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou Recurso Inominado);

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA n.:

0734262-85.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Ricardo Jose Lacerda Prudencio

Tatiana Benjamim Villar Prudencio

Tatiana Benjamim Villar Prudencio – OAB/MT 9887-B

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulada por Ricardo Jose Lacerda Prudencio e Tatiana Benjamim Villar 

Prudencio, no valor de R$ 1.095,64 (hum mil e noventa e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos).

 Os requerentes postularam a prorrogação do prazo para a juntada da 

Certidão selada expedida pelo Gestor da Vara/Juizado, conforme o caso, 

em se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (andamento n. 8).

 Pois bem, considerando que deve ser rigorosamente observada a 

presença de todos os itens que constam na relação, defiro o pedido de 

prorrogação de prazo, devendo a parte apresen tar no prazo de 15 

(quinze) dias, a referida certidão.

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 
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Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA n.:

0055750-43.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 BANCO BRADESCO S.A

Advogado(A):

 Cristiana Vasconcelos Borges Martins– OAB/MT 13.994-A

Vistos etc.

 Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT,17 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°: 0059780-24.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 Requerente(s): Pinto e Soares Advogados Associados

 Advogado: Gustavo Haueisen da Mata – OAB/MT 26.419-A

 Laura Martins Oliveira – OAB/MT 26.772

 Yuri Lima Santos – OAB/MT 27.260-B

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

formulado por Pinto e Soares Advogados Associados, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e nove centavos).

 O requerente informou que está encontrando dificuldades para obter a 

Certidão devidamente selada do Gestor da Vara, atestando a não 

utilização da guia em atos do processo (andamento n. 10).

Pois bem, diante da informação de que a requerente está encontrando 

dificuldades em solicitar a referida Certidão, determino que seja expedido 

ofício ao Gestor da 11ª Vara Civil desta Comarca, para que certifique se a 

guia n. 50974 no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e nove centavos) foi ou não utilizada no processo n. 

23241-72.2015.811.0041 em trâmite naquele Juízo, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA n.: 0059782-91.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 Requerente(s): Pinto e Soares Advogados Associados

 Advogado: Gustavo Haueisen da Mata – OAB/MT 26.419-A

 Laura Martins Oliveira – OAB/MT 26.772

 Yuri Lima Santos – OAB/MT 27.260-B

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

formulado por Pinto e Soares Advogados Associados, por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e nove centavos).

 O requerente informou que está encontrando dificuldades para obter a 

Certidão devidamente selada do Gestor da Vara, atestando a não 

utilização da guia em atos do processo (andamento n. 10).

Pois bem, diante da informação de que a requerente está encontrando 

dificuldades em solicitar a referida Certidão, determino que seja expedido 

ofício ao Gestor da 11ª Vara Civil desta Comarca, para que certifique se a 

guia n. 50990 no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e nove centavos) foi ou não utilizada no processo n. 

12844-17.2016.811.0041 em trâmite naquele Juízo, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA nº 0719596-16.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) LEANDRO CEZAR REY LEITAO DE FIGUEIREDO, Matrícula nº. 

11464, Analista Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - Vara Especializada 

de Execução Fiscal - SDCR , referente ao quinquênio 2011/2016.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 122/2019/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) à exceção do disposto no parágrafo único do referido artigo, em 

razão da existência de 4 (quatro) faltas injustificadas no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 
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As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO A 

CONCESSÃO da licença-prêmio ao(à) servidor(a), relativa ao período de 

15-2-2011 a 15-3-2016, uma vez que as 4 (quatro) faltas injustificadas 

implicam no retardamento da licença em 1 (um) mês, nos termos do 

parágrafo único do artigo 110 da LC 04/1990, condicionando o gozo à 

prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

CIA nº 0037678-08-2019.8.11.0000

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA, Matrícula 7393, Oficial de 

Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da Capital - SDCR, 

referente ao quinquênio 2014/2019.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 123/2019/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) 

ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 3-3-2014 a 3-3-2019, condicionando o gozo à 

prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

CIA n.:

0733728-78.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Omar Hussein Hallak

Advogado(A):

 Otto Medeiros de Azevedo Junior – OAB/MT 7.683

 Josy Anne Menezes G. de Souza – OAB/MT 10.070

Vistos etc.

 Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°:

0732802-63.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Advogado(A):

 Renato Chagas Correa da silva – OAB/MT 8184-A

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., por 

meio de seu representante legal, do valor pago a título de preparo recursal 

em razão do provimento do Recurso inominado.

 A despeito disso, imperioso consignar que o Capítulo V, Seção 9 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial, que trata das Custas Recursais e do Processo dos Juizados 

Especiais, mais especificamente, o art. 953,§1º dispõe que ao Juiz de 

Direito competirá deferir o pedido de restituição nos próprios autos em que 

o recurso foi integralmente provido, in verbis:

Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da 

decisão, caso haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do 

preparo.

 § 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, 

nos próprios autos em que o recurso foi integralmente provido.

 § 2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA para efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF 

ou CNPJ, o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em 

que deverá ser creditado o valor a ser restituído.

 Assim, considerando que se trata de hipótese expressamente prevista na 

CNGC, o presente pedido de restituição deverá ser dirigido ao Juízo da 

Causa. Além do mais, a Instrução normativa SCA n. 02/2011 – versão n. 

04, disponibilizada em 22/11/2019 no DJE n. 10624, prevê a possibilidade 

do requerimento de restituição ser endereçado ao Juiz Diretor da Comarca 

ou do Juizado Especial.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição, uma vez que deverá ser 

requerido nos autos do processo em que o recurso foi integralmente 

provido.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA N°:

0730645-20.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Calcard Administradora de Cartões LTDA.

Advogado(A):

 Jacques Antunes Soares – OAB/RS 75.751

 Vistos etc.

 Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 
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Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA n.:

0744546-55.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 João Paulo da Silva Grando.

Advogado(A):

 Rodrigo Gomes Bressane – OAB/MT 8616

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por João Paulo da Silva Grando, por meio de seu representante 

legal, do valor pago a título de preparo recursal em razão do provimento do 

Recurso inominado.

 A despeito disso, imperioso consignar que o Capítulo V, Seção 9 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial, que trata das Custas Recursais e do Processo dos Juizados 

Especiais, mais especificamente, o art. 953,§1º dispõe que ao Juiz de 

Direito competirá deferir o pedido de restituição nos próprios autos em que 

o recurso foi integralmente provido, in verbis:

Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da 

decisão, caso haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do 

preparo.

 § 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, 

nos próprios autos em que o recurso foi integralmente provido.

§ 2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA para efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF 

ou CNPJ, o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em 

que deverá ser creditado o valor a ser restituído.

 Assim, considerando que se trata de hipótese expressamente prevista na 

CNGC, o presente pedido de restituição deverá ser dirigido ao Juízo da 

Causa. Além do mais, a Instrução normativa SCA n. 02/2011 – versão n. 

04, disponibilizada em 22/11/2019 no DJE n. 10624, prevê a possibilidade 

do requerimento de restituição ser endereçado ao Juiz Diretor da Comarca 

ou do Juizado Especial.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição, uma vez que deverá ser 

requerido nos autos do processo em que o recurso foi integralmente 

provido.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA n°:

0739365-73.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Pinto e Soares Advogados Associados.

Laura Martins Oliveira – OAB/MT 26.772

 Vistos etc.

Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015911-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1015911-70.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

WELLINGTON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir 

a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 2602602, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021799-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEUDA TARGINO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1021799-83.2017.8.11.0041-v AUTOR: 

ERINEUDA TARGINO DE QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 25 de abril de 2018, ao 09h30min, a ser realizada na Central de 
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Conciliação e Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770822 Nr: 23857-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO AIG SEGURO & PREVIDENCIA, ITAU 

SEGUROS S/A, ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTINO CARMELITO DUQUE - 

OAB:14956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16120/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA às partes requeridas (ITAÚ SEGUROS e ITAÚ VIDA), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 748,44 (setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 335,04 (trezentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS 

OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931675 Nr: 50200-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA BETT CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE BRASILIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MEIRELLES BASTOS - 

OAB:18725, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.630,93(um mil, 

seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

815,47(oitocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 815,47(oitocentos e quinze reais e 

quarenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826488 Nr: 32413-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALVA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 565,31 

(quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 151,91 (cento e 

cinquenta e um reais e noventa e um centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915870 Nr: 40742-73.2014.811.0041

 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: DAILSON SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rose Gusmão de Moura - 

OAB:12720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16780 OAB/BA, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 
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quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932180 Nr: 50492-02.2014.811.0041

 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: MYSAEL DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26.992-A, LAURA MARTINS OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.772, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT-16417-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993116 Nr: 19927-21.2015.811.0041

 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: ROQUE CLARINDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072669 Nr: 56486-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, LILIAN FABIANA 

PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TERRABUIO MOREIRA, RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA, ADRIANA TERRABUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IIVANIO MARTINS - OAB:12301 

A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, IZADORA AQUINO 

DA COSTA MARQUES - OAB:25869/O, KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte assistente/requerida (RODOLFO TERRABUIO MOREIRA), 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 557,81 (quinhentos e cinquenta e sete reais 

e oitenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. 

O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091383 Nr: 6750-53.2016.811.0041

 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: HIAGO TAVARES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 
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centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094170 Nr: 8019-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE ALMEIDA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095017 Nr: 8399-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070320 Nr: 55543-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDAM, NICEIA EUNICE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 567,23 

(quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 153,83 (cento e 

cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725230 Nr: 20947-86.2011.811.0041

 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: ALEXSANDER SOUSA CAMARÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, FILIPE MAIA BROETO - OAB:23948, FLAVIO JOSE 

FERREIRA UNIJURIS - OAB:3.574/MT, JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:77231-A/RS, JOSÉ PATROCINIO BRITO JÚNIOR - OAB:, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT, VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18.141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923371 Nr: 45432-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL BRUNO MORAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE FREITAS 

RIBEIRO TAQUES - OAB:17393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, VINICIUS 

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

592,80(quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 179,40(cento e setenta e nove reais 

e quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, 

para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409792 Nr: 1030-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO NUNES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

L. MELO LUFT - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA 

- OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 938,64 

(novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 469,96 (quatrocentos e sessenta e nove reais e 

noventa e seis centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS e R$ 

469,32 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), 

para fins da guia de TAXA. Ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19618 Nr: 1813-59.2000.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 305,70(trezentos 

e cinco reais e setenta centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121875 Nr: 19609-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 
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(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129534 Nr: 22833-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA CARMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119364 Nr: 18464-10.2016.811.0041

 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: ADEGUIMAR APARECIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA MARTINS OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.772, LUCIMAR CRISTINA GIMENES CANO - 

OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807025 Nr: 13499-91.2013.811.0041

 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 DAS GRAÇAS RODRIGUES VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 651,69 

(seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 238,29 (duzentos e 

trinta e oito reais e vinte e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 780-34.2000.811.0041

 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: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Reina Mariani Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 397,54(trezentos e 

noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia 

de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 
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incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. 

O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288795 Nr: 9356-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, CRISTHIANE 

GAIVA MATTOS - OAB:21.554, ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:18329/MT, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, 

JULIANA ANDRADE MARCELO ANTUNES - OAB:18760, MARIELLE DA 

SILVA FERNANDES - OAB:OAB/MT 19863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

691,07(seiscentos e noventa e um reais e sete centavos), a que foi 

condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 277,67(duzentos e 

setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), para fins da guia de 

TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 

(trinta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914118 Nr: 39582-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA-ME, 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25057-MT, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289SP, Fernanda Alves Cardoso - OAB:9.494, FLAVIA 

SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:OAB/MT 

13754-B, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

775,37(setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 361,97(trezentos e sessenta e um 

reais e noventa e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025191 Nr: 34396-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELIA PEREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 144,41(cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1210688 Nr: 8637-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ BORDIN TRELLES, GYSELE CAMPOS TAQUES 

TRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FONTES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT, RAFAEL 

COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia 

de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 
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GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. 

O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 523-72.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SIMONE, CENTRO OESTE LOTEADORA E 

COLONIZADORA DE TERRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RODRIGUES ALVES LTDA, 

SILVIO RODRIGUES ALVES, ESPÓLIO DE MÁRCIO LUZ RODRIGUES 

ALVES, ADRIANA ONTIVERO RODRIGUES ALVES, AGROPECUÁRIA 

NOVA DELLY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI ANTUNES PAVAN - 

OAB:251.0167 SP, GIULIANO R. DE S. LIMA - OAB:OAB/MT 18.749, 

MIGUEL CABRERA KAUAM - OAB:39839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19.757/PR, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, 

KARINA ARAÚJO PAWLINA - OAB:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Exequente (CENTRO OESTE LOTEADORA E 

COLONIZADORA DE TERRAS LTDA), para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

336,79(trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0056419-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE PAULO (REQUERENTE)

LILIANA MAFALDA FERREIRA (REQUERENTE)

E. A. G. D. P. (REQUERENTE)

MARIA LECI GURKIEVICZ (REQUERENTE)

J. G. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANASTACIO FERREIRA DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0056419-12.2015.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da Inventariante, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, proceder à retirada do formal e alvará expedidos. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1024606-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. F. (AUTOR(A))

FERNANDA PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER RIBEIRO CORDEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA OAB - MT17606/O 

(ADVOGADO(A))

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024606-42.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOAO PAULO RIBEIRO FERNANDES, FERNANDA PEREIRA 

FERNANDES RÉU: WENDER RIBEIRO CORDEIRO Vistos etc. Intimem-se os 

subscritores da petição de id. 25005470, para que, em 05 (cinco) dias, 

juntem aos autos o instrumento de mandato outorgado pela parte, assim 

como, cópia da sentença que homologou o acordo realizado no processo 

nº. 1053-56.2019.811.0051. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014388-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PETROSKI MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO MUNIZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014388-18.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIETE PETROSKI MUNIZ DE CUJUS: LUIZ CLAUDIO MUNIZ 

Vistos etc. Defiro o pedido de id. 24770419. Expeça-se alvará, para que a 

inventariante possa realizar os atos necessários à baixa da alienação 

fiduciária, incidente sobre o imóvel integrante do acervo. Oficie-se a 

SEJUDH para que realize o depósito de todo e qualquer valor existente, em 

nome de Luiz Cláudio Muniz, CPF 706.510.351-04, em conta judicial 

vinculada aos presentes autos, encaminhando cópia do documento 

acostado ao id. 19234136. Intime-se a inventariante, para que, em 10 (dez) 

dias, apresente o plano de partilha. Após, e com resposta da SEJUDH, 

dê-se vista ao zeloso Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1040439-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (REQUERENTE)
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MAURO APARECIDO GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

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

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ORLIVALDO GIACOMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1040439-03.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS GIACOMELI, MAURO APARECIDO 

GIACOMELLI REQUERIDO: ORLIVALDO GIACOMELLI Vistos etc. 

Primeiramente, esclareço que a procuração pública não supre a 

necessidade de formalização do ato de renúncia, conforme exige o art. 

1.806, do Código Civil. Ademais, explico que a pendência tributária que não 

impedirá a conclusão do processo é apenas o tributo de transmissão 

causa mortis, os demais condicionarão a expedição do formal de partilha 

ou carta de adjudicação. Diante do exposto, intime-se o inventariante, para 

que, em 10 (dez) dias cumpra, integralmente, o determinado no id. 

22374907. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1058618-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO SOARES DA CONCEICAO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058618-48.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO ESPÓLIO: 

ORIVALDO SOARES DA CONCEICAO Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, incluindo o genitor do de 

cujus na demanda ou para que colacione aos autos, a certidão de óbito do 

mesmo, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

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

Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1054621-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA THOMAZ BERNARDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTYAN VITELHO BERNARDINI (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054621-57.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANA LAURA THOMAZ BERNARDINI RÉU: CRISTYAN VITELHO 

BERNARDINI Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a 

inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, todos os documentos 

necessários para instrução da exordial, sob pena de indeferimento (art. 

321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1059466-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL AMORIM DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD FELIPE TARGINO DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - 034.508.071-88 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059466-35.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): WENDELL AMORIM DA COSTA RÉU: RICHARD FELIPE 

TARGINO DA COSTA PROCURADOR: JANE STELLE BECA SANTOS Vistos 

etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos, o título executivo que pretende exonerar, 

devidamente assinado, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0000894-27.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VITORIO (REQUERENTE)

ILDA RIBEIRO E SILVA (REQUERENTE)

ACIR BOSCO VITORIO (REQUERENTE)

ARMINDO ALBERTO CURVO FILHO (REQUERENTE)

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA OAB - MT4625-O (ADVOGADO(A))

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VITORIO (REQUERIDO)

ANA ANTONIO CURVO VITORIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0000894-27.1987.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS VITORIO, ILDA RIBEIRO E SILVA, 

ACIR BOSCO VITORIO, ARMINDO ALBERTO CURVO FILHO 

INVENTARIANTE: MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS REQUERIDO: 

ARMANDO VITORIO, ANA ANTONIO CURVO VITORIO Vistos etc. Intime-se 

a inventariante, por meio de seu culto advogado para que, retifique o plano 

de partilha, em 05 (cinco) dias, incluindo o espólio de Maria das Graças. 

Outrossim, em consonância com o parecer do zeloso Ministério Público 

–id.26529642, determino a expedição de alvará judicial, para a venda do 

imóvel, situado na Rua Barão de Melgaço, 2640, Centro, Cuiabá/MT, 

devendo o numerário auferido, ser depositado na conta judicial, 

devidamente vinculada aos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1059275-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO DE ARRUDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR ALVES DE ARRUDA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059275-87.2019.8.11.0041. 
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INVENTARIANTE: ROBERTO ANTONIO DE ARRUDA DE CUJUS: JAMIR 

ALVES DE ARRUDA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, 

emende a inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, as 

certidões de óbito dos genitores do de cujus, sob pena de indeferimento 

(art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1057706-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAMOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - RO4867 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1057706-51.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIA RAMOS MOREIRA REQUERIDO: ANDERSON 

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

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

art. 189, II). O documento acostado ao id. 26880953 demonstra o vínculo 

de parentesco existente entre o requerido e a infante, visto que, são pai e 

filha. Em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção da infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 698,60 (seiscentos e noventa e oito 

reais e sessenta centavos), justificando-se o arbitramento neste valor, 

ante a ausência de comprovação da remuneração percebida pelo 

demandado. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 

(dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito 

na conta bancária da parte autora, que deverá ser informada nos autos, 

em 05 (cinco) dias. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias e 

de 13° salário, quando houver. Defiro o pedido da requerente e, concedo a 

guarda compartilhada entre os genitores, da infante: Letícia Moreira Silva, 

conforme determina a Lei de Igualdade Parental, vigente sob o nº 

13058/2014. A convivência paterno-filial deverá se dar, provisoriamente, 

de maneira livre, mediante aviso prévio, tendo em vista que o requerido 

labora de maneira autônoma como caminhoneiro, não tendo data, 

tampouco horário certo para conviver com a filha e, a requerente não se 

opõe à fixação da convivência de ambos desta forma. Designo audiência 

de conciliação, para o próximo dia 12 de fevereiro de 2020, às 10:00 

horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a 

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

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a autora por 

meio de sua ilustre advogada. Sirva a cópia da presente como 

mandado[1]. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] ANDERSON VICENTE DA SILVA: Av. Dante Martins de 

Oliveira, Condomínio Planalto III, casa 14, Bairro Planalto, CEP: 78075-525, 

em Cuiabá/MT. ZONA 04.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0001366-81.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS (REQUERENTE)

MARCELO SOUZA DE BARROS (REQUERENTE)

MARCOS SOUZA DE BARROS (REQUERENTE)

SIMONE SOUZA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO AGRICIO CAMILO OAB - DF02447 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE SIMAO AURELIANO DE BARROS FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0001366-81.1994.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS, MARCELO 

SOUZA DE BARROS, MARCOS SOUZA DE BARROS, SIMONE SOUZA DE 

BARROS REQUERIDO: ESPOLIO DE SIMAO AURELIANO DE BARROS 

FILHO Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Elizena 

Maria Velasco Barros, visando à obtenção da partilha dos bens deixados 

por Simão Aureliano de Barros Filho, devidamente qualificados. Consta 

dos autos que, o de cujus faleceu em 07 de novembro de 1994[1], era 

casado com Elizena Maria Velasco Barros [2], sob o regime da comunhão 

total de bens, e deixou cinco filhos, Marcelo Souza de Barros, Marcos 

Souza de Barros, Vinícius Maricatto de Barros, Simão Aureliano de Barros 

Neto e Simone Souza de Barros, esta incapaz, representada por seu 

curador, Benedito Xavier de Souza Corbelino Júnior. Infere-se que, o de 

cujus não deixou disposição de última vontade, e dos diversos bens 

arrolados na peça introdutória, muito foram alienados, mediante 

autorização judicial (id. 21638782, 21638784, 21638789, 21638913, 

21638914). A viúva meeira e o herdeiro, Simão Aureliano de Barros Neto 

pugnaram pela liberação de valores, referente ao saldo de URV, nos 

moldes constantes do id. 27465129 e . O inventariante, Marcelo Souza de 

Barros, apresentou as últimas declarações no id. 24654642, retificando o 

rol dos bens que integram o acervo, donde se extrai somente o imóvel 

rural, de matrícula nº. 4.511[3], localizado em Porto dos Gaúchos/MT, 

apresentando plano de partilha. Em relação ao referido imóvel, informou o 

inventariante que a área foi parcialmente coberta por pastagem, 

aproximadamente 300 há, por posseiros, pelo que pugnou pela expedição 

de carta precatória, a fim de que seja localizada fisicamente, inspecionada 

e avaliada, além de que sejam afastados eventuais posseiros. Instado a 

se manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou no id. 27358797 e 

27499216. É o que cabia relatar. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

esclareço que todo e qualquer bem ou direito, registrado em nome do 

espólio, deve ser arrolado pelo espólio, com vista à sua regularização, 

como no caso de alienação a terceiros. De igual forma, as dívidas 

habilitadas devem ser inseridas, da mesma forma a quitação. No caso, 

portanto, as últimas declarações devem ser retificadas. Em atenção aos 

pedidos formulados no id. 2465642 faz-se importante esclarecer, desde 

já, que o rito do inventário não permite ampla produção probatória, 

conforme se exige, sobretudo, uma demanda possessória. Sabe-se que, o 

juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de 

direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, 

mormente quando as alegações se acharem provadas por documento, 

devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que 

demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, nos termos 

do art. 612, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, diante da 

existência de interesse de incapaz, defiro, parcialmente, os pedidos de id. 

2465642, para determinar a expedição de carta precatória à comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT, para realização de auto de constatação e 

avaliação do imóvel, de matrícula nº. 4.511, devendo-se atentar para a 

existência de posseiros. Outrossim, observa-se que existe a quantia de 

R$ 36.752,93 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e três centavos), pendente de pagamento pelo Tribunal de 

Justiça, conforme informação de id. 21638632, segundo o qual, em abril de 

2019, não havia disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento 

da despesa. Neste ponto, é importante ressaltar que a meeira era casada 

com o falecido sob a comunhão universal de bens, o que significa que 

além dos direitos, a viúva é responsável por 50% das dívidas existentes. 

Acrescente-se a isso o fato de que valores de elevada monta foram 

levantados ao longo deste procedimento, esvaziando, quase que por 

completo, esta ação de inventário, que tramita há mais de vinte anos. 

Conforme já ponderado, as últimas declarações precisam ser retificadas, 

para que este juízo possa vislumbrar o real panorama dos direitos e 

deveres do espólio, sendo que este juízo não admitirá mais atrasos 

desmedidos, os quais certamente levarão à extinção do processo, já que 

partilho do entendimento quanto à sua possibilidade, por desinteresse dos 

sucessores. Por outro lado, amparada pelo entendimento do Supremo 

Tribunal Federal de que a URV tem cunho salarial e, portanto, revestida de 

natureza alimentar, defiro o pedido de id. 27465129. Expeça-se alvará em 
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favor da meeira, para que efetue o levantamento de metade dos valores, e 

do herdeiro, Simão Aureliano de Barros Neto, de sua quota-parte (um 

quinto), diretamente perante o Tribunal de Justiça, deste estado. Oficie-se 

o Tribunal de Justiça, para que efetue o depósito do valor remanescente, 

existente em nome do espólio de Simão Aureliano de Barros Filho, em 

conta judicial, vinculada aos presentes autos. Com o depósito, intime-se os 

demais herdeiros, para que se manifestem e, na sequência, ao nobre 

Parquet. Expeça-se carta precatória, nos moldes fixados. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 21638637 [2] Id. 21638636 [3] Id. 

24654649

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

Processo Número: 1022948-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CESAR COSTA MOURA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1022948-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO DA COSTA MOURA, CLOVIS CESAR 

COSTA MOURA REQUERIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO Vistos etc. 

Custas recolhidas, id 14462644. Proceda-se a utilização do sistema 

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

Heraldina Costa Moura, CPF nº 171.871.251-00. Caso haja valores, estes 

devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a 

estes autos. Sem prejuízo da ordem acima, oficie-se o Ministério da 

Fazenda/Gerência de Gestão de Pessoas (id. 14396622), para que, em 05 

(cinco) dias, transfira todo e qualquer valor existente em nome da falecida, 

para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. Intime-se a parte 

autora, para que, em 5 (cinco) dias, regularize as renúncias de direitos 

hereditários, apresentando-as por meio de instrumento público ou por 

termo judicial, a ser realizado perante a Secretaria deste Juízo, por todos 

os herdeiros renunciantes e respectivos cônjuges, exceto aqueles 

casados sob o regime da separação absoluta de bens, em atenção ao 

disposto no art. 1.806, do Código Civil, sob pena de indeferimento (art. 

321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029671-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMARA DE SOUZA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN BRUNO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029671-81.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GLEICIMARA DE SOUZA BRUNO REQUERIDO: WILLIAN 

BRUNO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por 

Gleicimara de Souza Bruno, em face de Willian Bruno da Silva, 

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

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

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

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

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

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

gratuidade processual postulada, nomeou a autora curadora provisória do 

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

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

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

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

informou que a curatelando não recebe benefício previdenciário (id. 

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

se manifestar, o zeloso Ministério Publico se pronunciou pela designação 

de audiência para o interrogatório da curatelanda, nos moldes constantes 

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

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

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

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

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

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

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

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

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

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

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

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

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

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

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

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

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

documentais produzidas, em especial, os laudos médicos apresentados, 

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

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

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

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

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

constatou que o curatelando “fala de forma monossilábica e apresentou 

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

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

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

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

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

limitação na capacidade cognitiva e de comunicação do curatelando, 

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

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

os cuidados necessários ao seu bem estar. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de Willian Bruno da Silva, nomeando como sua curadora 

Gleicimara de Souza Bruno, tornando, assim, definitiva a decisão 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

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

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

Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 23008076 [2] Id. 24132023 [3] Id. 25311279

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006818-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALAVALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ayala Betania Dalavalle (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006818-78.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO DALAVALLE REQUERIDO: AYALA BETANIA 
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DALAVALLE Vistos etc. Trata-se de Ação de Internação Compulsória, 

proposto por Antônio Dalavalle, em face de Ayala Betania Dalavalle, 

devidamente qualificados. Relatou a parte autora que, é genitor de Ayala 

Betania Dalavalle, nascida em 13 de julho de 1972, usuária de substancia 

entorpecente, que se recusa a, voluntariamente, se submeter a tratamento 

médico e, a cada dia, sua dependência tem se agravado, razão pela qual, 

pugnou por sua nomeação como curador da requerida e por sua 

internação compulsória. A condução coercitiva da requerida foi 

determinada, nos moldes da decisão de id. 18110675, e seu cumprimento 

foi realizado em 18 de fevereiro de 2019, conforme certificado no id. 

18242809. Intimada, por meio do seu procurador constituído, para que 

desse prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, a parte autora 

deixou decorrer in albis o prazo fixado para manifestação, o que foi 

certificado no id. 20295892. A parte autora foi pessoalmente intimada, 

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

entretanto, deixou permaneceu inerte, conforme certificado no id. 

25146494 e 25146503. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público 

não se opôs à extinção do processo (id. 27139408). É o relatório. 

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

com o intuito de possibilitar a efetiva prestação jurisdicional, por meio do 

processo, valorizando, por seu turno, a primazia do julgamento do mérito, 

garantindo, assim, o acesso à justiça. Por outro lado, todas as partes do 

processo precisam agir de forma a colaborar para o alcance do seu 

resultado prático, numa sincronia de atos de se sucedem, fundamentados 

no princípio da cooperação e da boa-fé processual. A propósito, a 

eternização do processo, sem qualquer resultado prático, gera prejuízos 

para os demais jurisdicionados que são penalizados, pelo tempo 

dispensado às ações, onde as partes se desinteressam por seu 

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

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

obrigação de cumprir mandados de intimação de pessoas 

desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam alcançar o 

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

dependia de ato a ser praticado pela parte autora, no sentido de dar 

prosseguimento ao processo, já que foi efetivado o cumprimento ao 

mandado de condução coercitiva da requerida, até a Comunidade 

Terapêutica Bem Viver para tratamento toxicológico, entretanto, intimada, 

por meio do seu advogado constituído, deixou decorrer in albis o prazo 

fixado no mandado. Em atendimento ao disposto no parágrafo primeiro do 

artigo 485, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação 

pessoal da parte autora, para que desse prosseguimento ao processo, 

sob pena de extinção, e, embora intimada, permaneceu inerte. Diante do 

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

presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Revogo a decisão que determinou a internação 

compulsória da requerida. Oficie-se a instituição Comunidade Terapêutica 

Bem Viver, para que tome ciência desta decisão, no caso da requerida 

ainda se encontrar sob seus cuidados. Transitada em julgado, após as 

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

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

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

Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026566-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADELINA FERREIRA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LEITE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026566-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILVIO JOSE DOS SANTOS, ADELINA FERREIRA LEITE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ARTHUR LEITE DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Autorização Judicial, proposta por Silvio José dos Santos e 

Adelina Ferreira Leite dos Santos, devidamente qualificados, visando o 

levantamento de valores, existentes em nome de Arthur Leite dos Santos, 

seu filho, falecido em 02 de maio de 2019. A ação foi recebida, por força 

da decisão de id. 21026481, que concedeu a gratuidade processual 

postulada. As buscas de bens e valores, por meio dos sistemas 

conveniados, que culminaram no bloqueio de R$ 8.193,18 (oito mil cento e 

noventa e três reais e dezoito centavos), conforme extratos acostados ao 

id. 21409188. A Caixa Econômica Federal informou que inexistiam saldo 

em conta vinculada ao FGTS e ao PIS (id. 24735254). Na sequência, a 

parte autora pugnou pela extinção da ação. Em que pese à desistência 

manifestada pela parte autora, houve o bloqueio de valores, por meio do 

sistema Bacenjud e dada à natureza do bem deixado à sucessão, que 

prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de 

inventário ou arrolamento, podendo o levantamento da quantia existente, 

ser feito na esfera administrativa, conforme previsão do art. 666 do CPC, 

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

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, 

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

expedição do competente alvará, em favor da parte autora, para 

levantamento da quantia depositada em conta judicial e seus rendimentos 

legais, transferindo-a para a conta a ser informada em 05 (cinco) dias. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027368-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

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

intimo o autor, através dos advogados constituídos para manifestarem 

sobr a defesa apresentada. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Flaviane 

Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0056220-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. J. D. O. (EXECUTADO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que 

intimo o executado via DJE, conforme determinação. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 

SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

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

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

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036574-35.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA PASQUALINO (INVENTARIANTE)

D. L. P. (REQUERENTE)

JULIANA LIMA PASQUALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AUGUSTO PASQUALINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1036574-35.2019.8.11.0041. INVENTARIANTE: SANDRA LIMA 

PASQUALINO REQUERENTE: JULIANA LIMA PASQUALINO, DANIEL LIMA 

PASQUALINO INVENTARIADO: ROGERIO AUGUSTO PASQUALINO Vistos. 

Cuida-se de ação de inventário ajuizada pela cônjuge e os herdeiros de 

Rogério Augusto Pasqualino, todos representados pelo mesmo advogado, 

o que evidencia a inexistência de litígio. Verifico que o espólio é 

constituído, segundo a inicial, apenas pelo veículo Hyundai/Tucson GLBS 

OAS9290 e restituição do Imposto de Renda. Por ora, apenas, determino: I) 

juntada de certidões negativas de débitos das Fazendas Públicas 

Municipal e Estadual; II) comprovação se o veículo Hyundai/Tucson GLBS 

OAS9290, permanece ou não alienado; III) juntada de certidão negativa de 

testamento (CNJ, Prov. 56/2016). Sem prejuízo do acima disposto, 

promova pesquisa junto ao BACENJUD em nome do falecido Rogério 

Augusto Pasqualino, em busca da existência de numerários. Após, 

conclusos para demais deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

17 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013586-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA TALON BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TALON BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que 

intimo a parte interessada da expedição o alvará de transferência para as 

providencias necessárias em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, os autos 

serão arquivados. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Flaviane Aparecida L. 

Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013586-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA TALON BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TALON BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que 

intimo a parte interessada da expedição o alvará de transferência para as 

providencias necessárias em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, os autos 

serão arquivados. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Flaviane Aparecida L. 

Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1048408-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

1048408-35.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANDREA AQUINO CASTRILLO Vistos. Acolho a emenda de 

id. 26857626. Custas recolhidas – id. 26858466. Cuida-se de Ação de 

Guarda c/c Regulamentação de Convívio aforada por Daniel Mello dos 

Santos em face de Andreia Aquino Castrillo. O requerente manifestou 

interesse na guarda compartilhada dos infantes. Embora essa seja a 

regra, por ora, apenas designo audiência de tentativa de conciliação, para 

o dia 12 de fevereiro de 2020, às 16h00min. Se houver acordo, já será 

tomado por termo e homologado, extinguindo-se o processo. Caso 

contrário, a requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. 

Entretanto, considerando a necessidade do convívio paterno, regulamento 

provisoriamente o direito de convivência, em favor do genitor, ora 

requerente, em finais de semanas alternados, buscando os infantes às 

08h00min de sábado e devolvendo-o até às 18h00min de domingo, no lar 

materno. Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0014108-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (EXEQUENTE)

C. E. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO GERMANO TAQUES OAB - MT18242-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que em 

cumprimento a determinação judicial, intimo o executado via DJE, através 

dos patronos constituídos. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Flaviane 

Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1052220-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR CAROLINO (ESPÓLIO)
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Outros Interessados:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

DEIBETANIA APARECIDA XAVIER CAROLINO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1052220-85.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA ESPÓLIO: DEVAIR 

CAROLINO Vistos. Brigite Perira de Almeida propôs Ação de Inventário em 

razão do falecimento de Devair Carolino, cuja certidão de óbito informa que 

o inventariado era solteiro, deixou uma 01 filha e bens a inventariar – id. 

26015711. Conforme extrai-se dos autos a requerente aduz que convivia 

com o falecido. Em decisão constante do id. 26035590 foi solicitada a 

emenda da inicial, para que a requerente colacionasse aos autos o 

documento comprobatório que reconheceu a união estável havida entre 

ela e o falecido e/ou a indicação e qualificação da herdeira do 

inventariado. Id. 27161233 consta manifestação da requerente, juntando 

os documentos dos ids. 27161234, 27161236, 27161237, 27161238, 

27161239, 27162141, 27162144, 27162145, 27162146, 27162147, 

27162148, 27162149, 27162150, 27162151, 27162152, 27162153, 

27162154, 27162156, 27162157, 27162159, 27162160. Dentre os 

documentos supracitados estão uma escritura pública declaratória de 

união estável, o requerimento da pensão por morte junto ao INSS, termo de 

audiência da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá, CNPJ da empresa Konnte – 

Segurança e Vigilância e várias declarações. Em id. 27164611 consta a 

petição da herdeira Deibetânia Aparecida Xavier Carolino, pleiteando a sua 

habilitação nos autos, bem como sua nomeação como inventariante. É o 

necessário à análise e decisão. Preliminarmente, deixo de acolher a 

emenda constante do id. 27161233, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos não atingem a finalidade pretendida. Com relação à 

escritura pública, especificamente, vê-se que a requerente declarou-se 

convivente com o de cujus, e uma irmã e uma sobrinha deste também 

afirmaram isso. Entretanto, nota-se que a filha biológica do falecido, que 

tem a legitimidade para contestar essa situação, insurge-se, e requer a 

sua nomeação como inventariante. Ora, não vejo como plausível, nesta 

situação, dar maior credibilidade à irmã e à sobrinha do falecido, do que à 

própria filha biológica, e dessa forma, não é possível reconhecer a união 

estável nos estreitos limites da ação de inventário, situação que requer a 

impetração de ação própria, sujeita aos princípios do contraditório e ampla 

defesa. Sabe-se que a nomeação para o encargo de inventariante deve 

seguir a ordem estabelecida no art. 617, do Código de Processo Civil. 

Considerando que a herdeira do falecido comprovou nos autos a sua 

qualificação, nos termos do art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil, 

NOMEIO inventariante a requerente Deibetânia Aparecida Xavier Carolino 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta 

Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função, sob pena de remoção. Prestado o compromisso, a 

inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as 

primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação 

dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de 

Processo Civil, sob pena de remoção. As primeiras declarações deverão 

ser instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos 

fiscais (Municipal, Estadual e Federal; d) certidão de inexistência de 

testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). Com relação ao pedido constante do 

item “c”, determino que se expeça ofício para o Banco do Brasil[1], 

solicitando a habilitação da herdeira Deibetânia como administradora da 

conta bancária da empresa Konnte Segurança e Vigilância LTDA, tendo 

em vista que a mesma é sócia proprietária da referida empresa, conforme 

contrato encartado no id. 27165400. Caso não haja litígio quanto à partilha, 

no prazo para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, 

a inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. Defiro ao Espólio a 

gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado no curso 

do processo que possuí condições de arcar com as despesas 

processuais, o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

17 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito [1] Endereço: Av. 

Getúlio Vargas, nº 1.189, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, CEP: 

78043-415.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019426-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LINIKER ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DEBORA LORRAINE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARCOS VENICIUS ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

S. A. F. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019426-79.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, LINIKER 

ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO, SALOMAO ALEXANDRE 

FERREIRA DO NASCIMENTO, DEBORA LORRAINE FERREIRA DO 

NASCIMENTO, FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS 

VENICIUS ALVES DO NASCIMENTO INVENTARIADO: MARCOS ANTONIO 

DO NASCIMENTO Vistos. Maria Lúcia Ferreira do Nascimento propôs Ação 

de Inventário, em razão do falecimento de Marcos Antonio do Nascimento. 

A ação foi recebida nos moldes da decisão constante do id. 9308901, que 

nomeou a requerente como inventariante, determinou a juntada de alguns 

documentos, deferiu a expedição do alvará judicial com a finalidade de 

suprir a outorga do inventariado no ato de lavratura da escritura de 

compra e venda e seu respectivo registro. Id. 10061079, consta o alvará 

expedido. Realizada as buscas de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD no id. 10127870 foram efetuados os bloqueios, bem como 

solicitado a sua vinculação nos autos com o ofício encaminhado via malote 

digital para o departamento da Conta Única (id. 10461431). Nos ids. 

10278097, 10278209, 10380746 e 16676326 constam as manifestações 

da parte autora, que estão pendentes de análise. É o necessário à análise 

e decisão. Compulsando os autos detidamente, verifica-se que a presente 

demanda ainda está pendente do cumprimento da determinação contida 

junto ao id. 9308901. Desta forma, determino a intimação da inventariante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) cumpra integralmente o item “3”, sob 

pena de remoção. Outrossim, defiro parcialmente os requerimentos 

contidos nos petitórios dos ids. 10278097, 10278209, 10380746 e 

16676926, e determino que: a) Oficie-se a BV Financeira, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, preste informações acerca do seguro deixado 

pelo falecido Marcos Antonio do Nascimento, CPF nº 424.380.551-20, bem 

como da possibilidade de quitação do seguro pelo evento morte do 

contratante; b) Expeça-se novo alvará judicial, fazendo constar as 

informações constantes da petição do id. 16676926. Notifique-se o ilustre 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1048352-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1048352-02.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: IVAN DE SALES SANTOS Vistos. Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Guarda, Alimentos e Regulamentação do Direito de Convivência, proposta 

por Simone Batista dos Santos em face de Ivan de Sales Santos. 

Considerando a relação de parentesco entre as infantes e o requerido, 

conforme atesta as certidões de nascimento, defiro os alimentos 

provisórios às filhas, que arbitro, por ora, em 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, inclusive férias e 13º salário, quando houver. O valor 
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dos alimentos deverá ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na 

conta bancária a ser indicada pela requerente no prazo de 5 (cinco) dias, 

o u  m e d i a n t e  r e c i b o .  O  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em momento 

oportuno, após cognição exauriente. Deixo, por ora, de designar audiência 

de conciliação, tendo em vista a informação de que o requerido reside em 

outro Estado (RJ). INTIME-SE o requerido para no prazo de 15 (quinze) 

dias contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se Carta Precatória. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038848-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESON PEREIRA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1038848-69.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRELINO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANDRESON PEREIRA MELO Vistos. Trata-se de 

Ação de Substituição de Curatela proposta por Andrelino Pereira dos 

Santos em face de Andreson Pereira Melo. Observa-se dos autos que foi 

decretada a interdição do Requerido pelo Juízo da 3ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca – id. 23356966, no processo de 

nº. 27940-60.2013.811.0041. Dessa forma, julgada a ação de interdição 

pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, eventuais 

questões posteriores ao trânsito em julgado, como prestação de contas, 

pedidos de alvará ou substituição/remoção de curador devem ser 

analisadas por ele, que decidiu acerca da interdição, visando assim, 

atender aos interesses do incapaz, os quais devem prevalecer a qualquer 

regra de competência. Nesse sentido: “(...) Uma vez declarada a 

interdição, e nomeado curador, a substituição deve ser examinada pelo 

mesmo juízo, ainda que transitada em julgado a sentença e arquivado o 

processo”. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. 

(Conflito de Competência Nº 70070798210, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/11/2016). 

Dessa forma, declaro a incompetência deste Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e 

julgar a presente ação e declino a competência em favor do Juízo da 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Providencie-se a Senhora Gestora as anotações necessárias quanto à 

remessa dos autos. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016562-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIO MUZZI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO)

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

CLEUZA SOUZA DA CONCEICAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016562-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI INVENTARIADO: VIRGINIO 

MUZZI Vistos. Paulo Henrique Gaiva Muzzi ajuizou Ação de Inventário, em 

razão do falecimento de seu genitor Virgínio Muzzi, divorciado, que deixou 

um filho e bens a inventariar, conforme atesta sua certidão de óbito 

acostada junto ao id. 13662070. O requerente foi nomeado inventariante 

(id. 14118683) e apresentou as primeiras declarações, bem como o plano 

de partilha, junto ao id. 14900626 pugnando pela sua homologação. Na 

mesma manifestação o herdeiro reconheceu que o falecido convivia em 

união estável com a Sra. Cleuza Souza da Conceição, dando-se por 

citada, a companheira do inventariado, bem como concordando com as 

primeiras declarações. As certidões negativas de débitos fiscais 

(Municipal, Estadual e Federal) em nome do falecido foram juntadas nos 

ids. 14900765, 14900875, 14900893 e 14900920. A certidão de 

inexistência de testamento, consta do id. 14900731. Em decisão do id. 

15951677, foi determinado a comprovação da inexistência de 

impedimentos da interessada Cleuza Souza da Conceição, ao 

reconhecimento da união estável, bem como o deferimento da expedição 

dos alvarás da petição constante do id. 15712098. Alvarás expedidos nos 

ids. 16253558, 16277117, 16347264 e 16378970. Id. 16464973 – 

manifestação das partes atendendo ao despacho do id. 15951677, bem 

como juntando os documentos constantes dos ids. 16464976 e 16464978. 

O inventariante peticionou nos autos nos ids. 21715012 e 25409111, 

solicitando a homologação do acordo entabulado entre as partes do id. 

14900626. É o breve relatório. D E C I D O. Trata-se de Ação de Inventário 

cumulada com Ação de Reconhecimento Consensual de União Estável. 

Inicialmente, o requerente e único herdeiro do falecido, reconhece a 

existência de união estável entre o inventariado e a Sra. Cleuza Souza da 

Conceição. Como se sabe, para o reconhecimento da união estável é 

necessário a comprovação da inexistência de impedimentos, que restou 

comprovado, em relação à Sra. Cleuza Souza da Conceição, com a 

juntada da sua certidão de nascimento atualizada, e do falecido, pela 

certidão de óbito, onde consta que era divorciado, atendendo aos 

requisitos do § 1º do art. 1.723, do Código Civil. Portanto, reconheço a 

pretensa união estável. Logo, a Sra. Cleuza torna-se legitimada a integrar 

a presente ação de inventário. Cuida-se de Ação de Inventário em que os 

interessados entabularam acordo de partilha, solicitando a sua 

homologação. A homologação de partilha amigável é possível mediante a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento, nos termos do art. 659 

do Código de Processo Civil. “Art. 659. A partilha amigável, celebrada 

entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo 

juiz, com observância dos arts. 660 a 663.” Para tanto, observo que os 

interessados são maiores e capazes, bem como, estão devidamente 

representados por advogados sendo, por isso, possível a homologação 

da partilha amigável, encartada junto ao id. 14900626. Diante disso, 

CONVERTO o rito da Ação de Inventário para o rito da Ação de 

Arrolamento Sumário. No mérito, verifico que foi comprovado o registro da 

aquisição da propriedade dos imóveis que compõem o acervo hereditário 

em nome do inventariado. Ademais, restou devidamente comprovada a 

inexistência de débitos fiscais com a juntada das certidões negativas 

juntos aos ids. 14900765, 14900875, 14900893 e 14900920. Com relação 

ao recolhimento ou da isenção do ITCD, consoante o disposto no art. 659, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, deverá ser lançado administrativamente, 

impondo-se a expedição do formal de partilha sem que se exija a sua 

comprovação. Nesse sentido, segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - 

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA 

TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018) No mesmo sentido é uníssona a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a exemplo do 

julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE 

IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO 

ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DOS GENITORES DOS 
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HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE 

TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS 

DEMAIS BENS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE 

QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA 

PELO NOVO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do 

processo do inventário sob o argumento de que há dívida de IPTU 

referente a imóvel que sequer consta do acervo patrimonial do espólio, 

porque vendido ainda em vida pelo autor da herança, e sobre o qual há 

processo administrativo em tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma 

definição, em que se pleiteia a compensação da referida dívida tributária 

com precatório. 2. Conforme disciplina o artigo 659, §2º do novo Código de 

Processo Civil, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes. 2. A regra contida no artigo 192 do Código 

Tributário Nacional foi excepcionada pelo art. 659 do Código de Processo 

Civil, na medida em que, apesar de ser oriunda de lei complementar, possui 

natureza de norma processual e não tributária. 3. Recurso conhecido e 

desprovido.” (TJDFT. Acórdão n.1098230, 07173352920178070000, 

Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Grifado) Com 

efeito, o formal de partilha deverá ser expedido, tão logo esta sentença 

transite em julgado para as partes. Após, deverá ser intimada a Fazenda 

Pública Estadual para que promova o lançamento administrativo do tributo. 

Vale observar que, nos termos do art. 305 da Lei n. 6.015/1973 e do art. 

30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o recolhimento do ITCD deverá ser 

fiscalizado pelo notário responsável pelo Cartório de Registro de Imóveis, 

no momento do registro do formal de partilha. Quanto à partilha, foi 

exemplarmente apresentado acordo assinado pelos herdeiros, 

estabelecendo quinhões em conformidade com o disposto no art. 2.017 do 

Código Civil, observando-se a maior equidade possível, pelo que deve ser 

homologada. Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

inventário na forma de Arrolamento Sumário do Espólio de Virginio Muzzi 

para, nos termos do acordo da partilha de bens com id. 14900626, atribuir 

aos herdeiros nele contemplados os seus respectivos quinhões, 

ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Quanto ao 

requerimento de expedição de alvará, para venda de imóvel, indefiro 

porque, com a prolação da sentença está consumada a entrega da 

prestação jurisdicional, o que possibilita que vendam a quem interessar e 

pelo preço que convier. Transitada em julgado, certifique-se. Em seguida, 

expeça-se a carta de adjudicação, dê-se ciência à Fazenda Pública 

Estadual (CPC, art. 659, §2º) e, por fim, arquive-se. Custas recolhidas. P. I. 

C. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020811-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1020811-62.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Em que pese o postulado e pretendido 

pela Requerida no Id n. 24792189, ressalto que a presente ação possui 

objeto delimitado, onde se discutiu o divórcio e a partilha dos bens, entre 

as partes (Requerente e Requerida), ficando apenas reconhecido que o 

imóvel com endereço localizado no condomínio Vila da Serra, bairro Vila da 

Serra, Cuiabá/MT pertence à terceira pessoa, isto é, à senhora Fabiane 

Aparecida da Silva, Id n. 10326173, tendo ficado excluído da partilha 

destes autos. Diante disso, indefiro o pedido de Id n. 24792189, o qual 

deverá ser demandado, através de ação própria, ou via administrativa, 

não cabendo mais na esfera da Vara de Família discutir essa matéria. 

Intimem-se as partes e, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao 

arquivo com as devidas baixas e anotações. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033859-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA BEZERRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1033859-54.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de tutela provisória de urgência Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de tutela provisória de 

urgência movida por Nilda Bezerra Ramos em face de Josafat de Oliveira 

Ramos, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que é esposa do Requerido, o qual é idoso e devido sua condição de 

saúde, não pode mais gerir seus atos da vida civil em razão de estar 

acometido por grave enfermidade, doença de Alzheimer, desde o ano de 

2013. Alega que o Requerido, devido sua condição de saúde, apresenta 

elevado grau de dependência da Requerente e terceiros para gerir sua 

vida e não consegue, inclusive, assinar seu próprio nome, o que impede 

expedir procuração para atos de sua vida. Esclarece a Requerente que já 

vinha prestando os serviços necessários de gerenciamento dos 

interesses do Requerido, mediante procuração em cartório, bem como 

repassando procuração aos filhos para diversos afazeres do cotidiano, 

visto que dada sua dependência, este consome muito de seu tempo diário 

e como o Requerido não assina mais, outra solução não há a não ser a 

interdição do mesmo. Pede, ao final, sejam os pedidos da presente ação 

julgados procedentes, confirmando a tutela de urgência para nomear em 

definitivo a Requerente como curadora do Requerido, que deverá 

representa-lo e assisti-lo em todos os atos da vida civil. Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, foi 

antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente 

curadora provisória do Requerido, e determinada outras providências, Id n. 

15799868. Relatório de estudo psicológico acostado sob o Id n. 16817766. 

O Requerido foi citado, Id n. 18523524. Certidão informando que não 

houve impugnação pelo Requerido, Id n. 18742708/ 19411076. Petição do 

Requerente juntada sob o Id n. 19405656/19405673. O d. Curador Especial 

apresentou contestação por negativa geral no Id n. 20915029. Nova 

petição da Requerente requerendo seja o Requerido encaminhado para 

avaliação através de médico particular, Id n. 21365571, cujo pedido foi 

atendido e foi nomeado perito e determinada sua intimação, conforme Id n. 

25672756. Laudo pericial acostado sob o Id n. 27216401/ 27216405. 

Manifestação do d. Curador Especial acostado no Id n. 27248481, 

requerendo seja julgado procedente o pedido. Parecer ministerial juntado 

no Id n. 27280530 não se opondo aos pedidos constantes na inicial. 

Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é esposa do 

Interditando, Id n. 15749606. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 27216401, conclusiva no sentido de que: “Diante da 
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avaliação feita durante o ato pericial, e os exames apresentados concluo 

que o Sr. Josafat de Oliveira Ramos possui quadro neuro degenerativo, 

compatível com Demência de Alzheimer (G30 CID 10) grau grave. Trata-se 

de um quadro incapacitante e irreversível. Sendo assim, concluo que o Sr. 

Josafat é totalmente incapaz de realizar qualquer ato da vida civil, 

devendo ser interditado”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida 

sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando é 

constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- esposa - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Josafat de Oliveira Ramos até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua esposa Nilda Bezerra Ramos, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (esposa do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1058669-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE FATIMA RIZZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOMAR REZZIERI OAB - MT10601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RIZZIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1058669-59.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Trata-se de pedido Ação de Divórcio 

Consensual, no qual os Requerentes atribuíram à causa o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), Id n. 27159123, pág. 6, o que não pode ser 

mantido, já que nas ações em que há cumulação de pedidos, o valor da 

causa será a soma dos valores de todos eles (art. 292, VI, do CPC), que 

no caso dos autos corresponde à soma de todos os bens a serem 

partilhados, mais o valor relativo à soma de 12 (doze) prestações mensais 

da pensão alimentícia pleiteada/acordada (art. 292, III, do CPC). Desta 

forma, intimem-se os Requerentes, através de seu d. patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, procederem a emenda a inicial, atribuindo valor 

aos bens e o valor correto à causa, nos termos acima expostos e, 

também, complementarem o recolhimento das custas/despesas judiciárias, 

Id n. 27171774. Devem, ainda, informarem qual o índice de 

reajuste/correção do valor dos alimentos convencionado em favor da filha. 

Com relação a guarda, atento aos termos do acordo apresentado pelas 

partes, Id n. 27159123, pág. 2, saliento que diante do disposto no artigo 

1.583, § 2º, do Código Civil: “Na guarda compartilhada, o tempo de convívio 

com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o 

pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 

filhos”, e considerando, ainda, que a guarda compartilhada pressupõe a 

existência de respeito mútuo e entendimento entre os genitores, o que se 

observa no presente caso, informem os Requerentes, no mesmo prazo 

acima, 15 (quinze) dias, se pretendem manter a guarda da filha de forma 

unilateral em favor da mãe, conforme acordado, ou se desejam que a 

guarda seja compartilhada com residência fixa na casa da mãe, uma vez 

que não há entre as partes qualquer litigiosidade. Outrossim, devem os 

Requerentes complementarem os documentos acostando à inicial 

comprovação da propriedade dos bens a serem partilhados, bem como 

certidão de nascimento dos filhos Luka Rizzieri e Ana Clara Rizzieri. Após, 

considerando existir interesse de menor/incapaz, conforme determina o 

artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos 

para deliberação/homologação. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007138-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. G. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MG151330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. N. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1007138-31.2019.8.11.0041. Ação: 

Revisão de Alimentos c/c tutela de urgência. Vistos, etc... Em que pese a 

manifestação da Requerente no Id n. 26144041, primeiramente, quanto ao 

pedido de majoração do valor dos alimentos, por ora, mantenho por seus 

próprios fundamentos a decisão não recorrida de Id n. 18900621, uma vez 

que não foi aportado elementos nos autos capazes de modificar referida 

decisão. Além do mais, saliento que para fins de subsidiar futura decisão 

a ser proferida nestes autos, necessário se faz a realização de um 
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estudo social na forma determinada no Id n. 20283699. Dito isso, diante do 

informado no Id n. 22052724, intime-se a representante da Requerente, 

através de seus d. patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer 

seu endereço correto para fins de possibilitar a realização do estudo 

social. Quanto ao Requerido, deve o mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

considerando o noticiado no Id n. 22052724, informar nos autos quando 

estará presente nesta Comarca, após o recesso forense, para fins de 

agendamento com o Setor Psicossocial da realização do estudo. Sem 

prejuízo das providências acima, devem as profissionais do Setor 

Psicossocial, quando da realização do estudo social se atentarem quanto 

aos fatos descritos na inicial, contestação e reconvenção, devendo ser 

observado o ambiente escolar, grade curricular, professores habilitados, 

desenvolvimento da menor, enfim, tudo aquilo que puder contribuir para 

decidir de acordo os interesses da menor, conforme determinado no Id n. 

20283699. O laudo deverá ser juntado no prazo de 30 (trinta) dias. 

Juntado o laudo, ouçam as partes, o Ministério Público e voltem-me 

conclusos. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059794-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE ARRUDA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES DE AN LACORTT VONTROBA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1059794-62.2019.8.11.0041 Ação: 

Dissolução de união estável c/c alimentos e partilha de bens com pedido 

de antecipação de tutela. Vistos, etc... Verifica-se que a Requerente, em 

sua inicial, atribuiu à causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), Id n. 

27411046, pág. 7. Todavia, é importante salientar que, consoante 

jurisprudência majoritária, em sede de ações de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, o valor da causa deve ser aquele referente à 

estimativa do patrimônio comum do casal a ser partilhado. Aliás, neste 

sentido: “(...) O valor da causa, em ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável c/c partilha de bens, deve corresponder ao valor 

estimado dos bens apresentados à partilha”. (103440300907420011 MG 

1.0344.03.009074-2/001(1), Relator: SILAS VIEIRA, Data de Julgamento: 

16/08/2007, Data de Publicação: 20/09/2007). Dito isso, intime-se a 

Requerente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder à emenda a inicial, atribuindo valor aos bens e o correto 

valor à causa. Se cumprido o determinado, proceda-se a Secretaria 

Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao valor da 

causa. Deve, ainda, no mesmo prazo acima, substituir o documento 

acostado sob o Id n. 27411568 - Pág. 1, por documento legível, sob pena 

de indeferimento. Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 0024885-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ELISA CURVO MARINI OAB - MT15718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA ELISA CURVO MARINI OAB - MT15718/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0024885-84.2014.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Direto. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio Direto, 

proposta por Renato Marini e Marcina Curvo, ambos qualificados nos 

autos, sob os argumentos apostos na inicial de Id n. 23101730. Por 

sentença, Id n. 23101941, proferida em 05/08/2014, foi decretado o 

divórcio do casal e homologado o acordo entabulado entre as partes, 

referente a guarda, direito de visitas, alimentos, nome que a mulher 

passaria a usar e partilha de bens. Posteriormente, em 24/06/2019, as 

partes vieram aos autos, através da petição de Id n. 23101725, pág. 4/6/ 

23101721, pág. 1, acompanhada de documentos, requerendo o 

reconhecimento da incapacidade da Requerente Marcina Curvo quando da 

realização do divórcio, para fins de que o mesmo seja declarado nulo de 

pleno de direito em razão do estado de saúde da referida Requerente. 

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou contrário aos pedidos 

contidos na manifestação dos Ids n. 23101725 e 23101721. É o relatório. 

Decido. Diante do pretendido pelas partes no Id n. 23101725, pág. 4/6/ 

23101721, pág. 1, verifico que a sentença que decretou o divórcio 

ocorreu em 05/08/2014, Id n. 23101941, pág. 3, e o pedido das partes 

requerendo seja reconhecida a incapacidade da Requerente Marcina 

Curvo quando da decretação do divórcio para fins de que o mesmo seja 

declarado nulo de pleno direito foi protocolado em 24/06/2019, Id n. 

23101725, pág. 4. Ressalto, ainda, que descabe desconstituir o acordo 

homologado judicialmente, quando se constata que foram observadas 

todas as formalidades legais, tendo as partes assinado a petição inicial e 

rubricado todas as folhas da referida peça, cujas assinaturas foram 

reconhecidas em cartório, Id n. 23101730 - Pág. 4. Nesse contexto, para a 

desconstituição da sentença homologatória, seria imprescindível a cabal 

demonstração de vício de consentimento, o que somente poderá ser 

obtido através da ação própria. Aliás, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

DE ACORDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de partilha 

judicialmente homologada, e não havendo demonstração de quaisquer 

vícios de consentimento, não há como prosperar o pedido de 

desconstituição da avença. 2. Em realidade, pelo que se depreende dos 

autos, houve arrependimento posterior, circunstância que, por certo, não 

pode merecer a chancela judicial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70080115306, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 27/03/2019). Dito isso, 

indefiro o pedido de Id n. 23101725, pág. 4/6/ 23101721, pág. 1. Intimem-se 

as partes, e nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo 

com as devidas baixas e anotações. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036157-46.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. F. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

ALAINE MAIRA DOS SANTOS OAB - 011.998.141-64 (REPRESENTANTE)

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0036157-46.2012.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Primeiramente, proceda-se as 

anotações/retificações necessárias acerca do informado no Id n. 

23407033, pág. 2/23407035, pág. 6. No mais, acolho, em parte, o pedido 

de Id n. 23407036 e determino que se proceda, via, Infoseg, buscas 

acerca do endereço atualizado do Executado, conforme postulado. Após, 

intime-se a parte Exequente, através de seus d. patronos, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1059347-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. F. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1059347-74.2019.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Alienação parental c/c regulamentação do direito de visitas 

com pedido de antecipação de tutela. Vistos, etc... Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Trata-se de Ação Declaratória de Alienação parental c/c regulamentação 

do direito de visitas com pedido de antecipação de tutela proposta por 

Rafael Pereira de Almeida Sornas em face de Aryane Paula Firmino de 
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Lima, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese de que 

as partes acima referidas foram casadas e que do relacionamento adveio 

o nascimento da menor Sarah Victória Firmino de Lima Sornas, hoje com 7 

(sete) anos de idade. Informa que no processo de divórcio n. 

30085-72.2014.811.0041, as partes realizaram acordo com relação ao 

término da relação e definiram cláusulas com relação à filha, no que tange 

às visitações, guarda e alimentos. Esclarece que o Requerente por 

questão de trabalho teve que mudar para cidade de Novo Progresso no 

estado do Pará, e vem a Cuiabá em torno de duas a três vezes por ano, e 

tem enfrentado grande dificuldade para ver a criança, pois todas as vezes 

que tenta visitar a filha nos finais de semana em que está nesta Comarca 

encontra objeções da avó materna e da genitora da infante. Afirma o 

Requerente que logo quando se mudou para o Estado do Pará conseguia 

falar com a criança por telefone, mas já faz alguns meses que não 

consegue falar e na última vez que veio a Cuiabá no mês junho não 

conseguiu ver a filha. Ressalta o Requerente que sempre pagou pensão 

alimentícia em dia e que no mês de Novembro/2019 a genitora da criança 

devolveu o valor da pensão para conta do mesmo, mandando mensagens 

para a irmã do Requerente dizendo que não era mais para pagar alimentos 

e nem procurar mais a criança, sob a alegação de que o Requerente 

estava em débito já há mais de quatro meses, o que não é verdade, pois já 

fazem mais de anos que vem depositando o valor dos alimentos na conta 

bancária de titularidade da mãe da Requerida. Salienta que o Requerente 

não se deixou ferir emocionalmente com essas atitudes da Requerida e 

depositou novamente a pensão alimentícia de sua filha e que depois deste 

episódio entendeu que realmente estava se tratando de alienação 

parental, pois todas as vezes que viaja para poder visitar a filha e passar 

alguns dias em sua companhia, encontra sempre algum empecilho. Diante 

disso, pede, liminarmente, que possa visitar sua filha entre os dias 

16/12/2019 a 20/12/2019, período em que vai estar nesta Capital de 

Cuiabá/MT, onde vem especificamente com o intuito de ver a filha e seus 

parentes. Requereu, ainda, seja alterado o regime de visitas acordado 

anteriormente, para a forma exposta no Id n. 27313355, pág. 13/14. 

Instruiu o pedido com documentos. É o relatório. Decido. Registra-se, 

primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi recepcionado pelo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 294 a 311 sob o 

nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não se tratando de 

uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria antecipação 

da decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, pressupõe 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

reclamado pelo Requerente e, ainda assim, se houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300 do 

CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada alguma 

das hipóteses do art. 311 do CPC. Com relação ao direito de visitas, 

ressalvo que é necessário ser buscada sempre a forma que melhor 

assegure o interesse da criança, atentando-se para a sua faixa etária, em 

função do seu desenvolvimento físico, mental, emocional e, também, 

social. Além do mais, o direito de visita consiste na faculdade de alguém 

ser visitado, sendo, portanto, um direito da menor em manter uma 

convivência sadia com os seus familiares, dentre eles seu pai. Assim, 

considerando os fatos noticiados nos autos, defiro o pedido liminar e 

determino a intimação da Requerida para que permita que o Requerente 

exerça seu direito de convivência/visitação com a filha nos dias 

16/12/2019 à 20/12/2019, período em que estará nesta cidade/Comarca de 

Cuiabá/MT, podendo a filha, pernoitar na companhia do pai, neste período, 

na residência da avó paterna. Outrossim, fixo, provisoriamente, o direito 

de convivência/visitação do Requerente/pai, quando este estiver nesta 

cidade e Comarca de Cuiabá/MT, e aqui permanecer por até uma semana, 

podendo ficar na companhia da filha por 5 (cinco) dias e, caso sua 

permanência se estenda por mais de uma semana, poderá permanecer 

com a menor por 1 (uma) semana, todavia, em qualquer destes períodos, 

05 (cinco) dias ou 1 (uma) semana, deverão ser respeitados todos os 

horários da menor, como colégio, tarefas escolares, alimentação, 

medicação (caso houver), hora do banho, hora de dormir e outras que se 

fizerem necessárias. Poderá a menor, durante este período, 05 (cinco) 

dias ou 1 (uma) semana, pernoitar na residência do Requerente nesta 

cidade e Comarca de Cuiabá/MT, (que é a mesma residência da avó 

paterna da menor). Com relação a alegada prática de alienação parental 

pela Requerida não se pode deixar de considerar que a alienação parental 

“é uma forma de abuso emocional, que pode causar distúrbios 

psicológicos capazes de afetar a criança pelo resto da vida, como 

depressão crônica, transtornos de identidade, sentimento incontrolável de 

culpa, comportamento hostil e dupla personalidade”, explica o Autor do 

Projeto de Lei n. 4053/08, “que regulamenta a síndrome de alienação 

parental e estabelece punições para essa conduta”. Aliás, conforme se 

extrai dos estudos relacionados à matéria (alienação parental), pode 

inclusive ocorrer a denominada “Síndrome das Falsas Memórias”, em que 

um dos genitores, através de uma “lavagem cerebral” ou manipulação, 

incute mentiras sobre o outro fazendo com que a criança ou adolescente 

passe a acreditar como se fossem verdades. Acarreta-se, assim, o 

afastamento da prole com a quebra injustificada da imagem do pai ou da 

mãe, conforme dispõe o artigo 3º, da Lei 12.318/2010. Assim sendo, 

objetivando melhor apurar a situação noticiada e as demais providências a 

serem adotadas, subsidiando decisão a ser proferida futuramente, nos 

termos da Lei 12.318/2010 - que dispõe sobre a alienação parental - 

entendo necessário determinar a realização de uma análise mais 

aprofundada do caso, mesmo porque a lei não é taxativa quanto as 

formas/atos de alienação parental, mas sim exemplificativa, podendo, 

portanto, outros atos, além daqueles previstos expressamente na Lei 

ser(em) “declarados pelo juiz ou constatados pela perícia”, inclusive se 

estão sendo praticado com o auxílio de terceiros (art. 2º, parágrafo único). 

Desta forma, determino que se proceda uma avaliação psicossocial pela 

equipe técnica multidisciplinar com atuação neste Juízo/Comarca, sobre a 

situação noticiada nos autos, no tocante a noticiada alienação parental, de 

acordo com o art. 5º da Lei 12.318/2010. Outrossim, embora tenha 

conhecimento do excesso de atribuições dos profissionais integrantes do 

Núcleo de Atendimento desta Comarca, responsáveis pelos 

laudos-acompanhamento e análise técnica dessas questões, bem como 

do inegável e elogiável empenho e interesse em sempre buscar(em) um 

rápido resultado, necessário observar, entretanto, que deverá a equipe 

técnica responsável pela avaliação/estudo objeto desta decisão, se 

esforçar para apresentar o Laudo/Relatório conclusivo, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias. Isso em razão da peculiaridade do caso em pauta, 

que demanda urgência e mesmo porque segundo a legislação vigente, 

inclusive deve ser tratado de forma prioritária (art. 4º, Lei 12.318/2010), 

por envolver interesse de menor de idade, sendo que a 

demora/postergação poderá ocasionar prejuízos/danos irreversíveis ou de 

difícil reversão em relação às crianças, visto que elas estariam sendo 

vítimas de alienação parental (o que deverá ser aferido o mais rápido 

possível); contando-se para tanto, mais uma vez, com o empenho da 

equipe técnica deste Juízo, que não tem medido esforços nesse sentido, 

sempre que se faz necessário. Por fim, oportuno consignar, ainda, que 

está assegurado/mantido o direito de visitas do genitor em relação à sua 

filha, na forma acima decidida. Após, com a juntada do Laudo/Relatório, 

oportunize-se a manifestação do Ministério Público e voltem imediatamente 

conclusos. Às providências, comunicando-se ao setor responsável pelos 

trabalhos. Independente das providências acima, cite-se a Requerida 

quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo-se constar do mandado as advertências legais de 

que se não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados 

pela Autora (art. 344 do CPC). Intime-se a Requerida, acerca desta 

decisão, para que permita que o Requerente exerça seu direito de 

convivência/visitação com a filha nos dias 16/12/2019 à 20/12/2019, 

período em que estará nesta cidade/Comarca de Cuiabá/MT, podendo a 

filha, pernoitar na companhia do pai, neste período, na residência da avó 

paterna. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029719-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TEREZA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIANE ALVES GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1029719-74.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JOANA TEREZA 

DA SILVA ARAUJO Parte Requerida: REQUERIDO: ELIZIANE ALVES 

GARCIA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: Joana Tereza da Silva Araújo, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): Eliziane Alves Garcia, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, 
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DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº 1029719-74.2018.8.11.0041 Ação: Interdição (com 

pedido de curatela provisória) Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição 

(com pedido de curatela provisória), proposta por Joana Tereza da Silva 

Araújo em face de Eliziane Alves Garcia, ambas qualificadas nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que é tia materna da Requerida, a qual é 

portadora de retardo mental desde que nasceu. Esclarece que a situação 

da Requerida é grave, não tem cura e que é imprescindível a interdição, 

uma vez que a mesma é inapta para gerir a própria vida. Informa que é a 

Requerente quem está efetivamente assistindo e suprindo as 

necessidades da Requerida. Pede, ao final, seja a pretensão da 

Requerente julgada procedente. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Realizada audiência, a Requerida foi 

entrevistada e respondeu às perguntas que lhe foram feitas. Em seguida, 

a Requerente prestou esclarecimentos em relação a Requerida. Após, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para eventual impugnação e 

antecipado parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a Requerente 

curadora provisória da Requerida e determinada outras providências, Id n. 

15700257. Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, Id n. 16467783. A d. Curadora especial nomeada à Requerida 

apresentou contestação/impugnação por negativa geral, pleiteando a 

realização de estudo psicossocial, Id n. 21608258. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 22077702. A d. Curadora especial 

manifestou nos autos salientando que as provas e as alegações que 

constam dos autos afluem no sentido de que a interdição é a melhor 

solução ao caso, Id n. 22211903. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 22544689. A Requerente manifestou no Id n. 

22985873 requerendo sejam julgados procedentes os pedidos postos na 

inicial. Relatei. Fundamento e Decido. Primeiramente, em que pese a d. 

curadora especial tenha postulado pela realização de estudo psicossocial, 

Id n. 21608258, constata-se dos autos provas suficientes da incapacidade 

da Requerida e também acerca da idoneidade da Requerente, em ser sua 

Curadora, razão pela qual, indefiro, o pretendido e passo a análise do 

pedido inicial. Necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é tia da Interditanda. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 22077702, 

conclusiva no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na paciente 

no dia 16/07/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F70.1 (retardo 

mental) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de 

auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto 

para se alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal”. Neste 

sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido de 

interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico 

pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir 

e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia 

médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o 

necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser 

decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- tia materna - da Interditanda, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Eliziane Alves Garcia até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua tia materna Joana Tereza da 

Silva Araújo, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (tia materna 

da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 12/11/2019 17:24:26 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAPMFGMWLC ID do documento: 

26058919 PJEDAPMFGMWLC OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de dezembro de 2019. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

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

Processo Número: 1039734-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SAVARIS BEE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLTER PAULO BEE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1039734-05.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos c/c pedido de tutela de Urgência Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Alimentos c/c pedido de tutela de Urgência, proposta por Bruna Savaris 

Bée em face de Volter Paulo Bée, ambos qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial, na qual, por decisão de Id n. 16642253, foi 

fixado alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo e determinada 

outras providências. O Requerido através da petição de Id n. 19577667/ 

19578008, informou nos autos que reside a 700 km da capital, trabalha de 

empregado e não possui condições de se deslocar para esta Capital para 

fins de participar da audiência. Requereu que todos os atos em que seja 

necessária sua presença e/ou participação sejam deprecados a Comarca 

de Terra Nova do Norte/MT, garantindo o seu direito da ampla defesa e ao 

contraditório. Informou, ainda, que tem duas filhas menores a quem paga 

pensão alimentícia, que possui despesas com aluguel e despesas 

extraordinárias. Esclareceu que trabalha com uma microempresa de torno 

e solda, e o que afere por mês, da apenas para seu sustento e ajuda as 

filhas menores que residem em Sinop/MT, que tudo ficará provado por 

conta da Contestação a ser apresentada oportunamente. Afirma que a 

Requerente é sabedora da situação, e, que como pai sempre procurou 

ajuda-la. Diante do exposto, apresentou proposta de acordo no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) mês. Realizada audiência de conciliação, 

instrução e julgamento em 23/04/2019, Id n. 19627166, restou prejudicada 

a tentativa de conciliação, em razão da ausência do Requerido e seu 

patrono, embora devidamente intimados eletronicamente, via PJe. Em 

seguida, o d. patrono da Requerente manifestou sobre a petição 

apresentada pelo Requerido no Id n. 19577667/ 19578008, onde, após 

suas argumentações, requereu a aplicação dos efeitos da revelia a 

confissão ficta quanto à matéria de fato, devendo o Requerido pagar a 

pensão alimentícia no importe não inferior a 30% dos seus rendimentos, 

incluindo férias, 13º salário e verbas rescisórias, quando houver. Em 

seguida foi acostada aos autos certidão, datada de 01/08/2019, 

informando que decorreu o prazo sem apresentação de contestação pelo 

Requerido, Id n. 22249726. O Requerido apresentou contestação em 

28/08/2019, Id n. 22965359, acompanhada de documentos. A Requerente 

apresentou impugnação/manifestação no Id n. 25018656. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, passo a análise acerca da tempestividade ou não 

da contestação apresentada no Id n. 22965359 pelo Requerido. Alega o 

Requerido em referida peça que embora certificado que transcorreu o 

prazo para apresentação contestação a mesma deve ser recebida, uma 

vez que o prazo começa a fluir a partir da audiência de conciliação e como 

o mesmo encaminhou proposta, embora ausente em razão de falta de 

condições e distância entre as Comarcas, tal despacho abrindo prazo não 

foi conferido ao Requerido para o mesmo contestar o pedido, todavia, a 

decisão inicial que fixou os alimentos Todavia, da análise dos autos, 

constata-se que a presente Ação de Alimentos foi recebida pelo rito da Lei 

de Alimentos (Lei n. 5.478, de 25/07/1968), onde foi designada audiência 

una, de conciliação, instrução e julgamento, Id n. 16642253. Porém, 

quando da expedição dos atos processuais (carta precatória), Id n. 

16676466, foi o Requerido citado e intimado para comparecer na 

audiência, no entanto, as advertências constaram as referentes ao 

processo que segue pelo rito comum. Assim, o Requerido, em parte, tem 

razão, quanto a concessão do prazo para apresentação de contestação, 

pelo rito comum, uma vez que a presente ação, quando da citação e 

intimação do Requerido não cumpriu com os termos/quesitos da Lei de 

Alimentos. No tocante a tempestividade da contestação/defesa, os termos 

do artigo 335 do Código de Processo Civil traz que referida peça deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, sendo os prazos 

computados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o do 

vencimento nos termos do artigo 219 e 224 do CPC. Observa-se dos autos 

que a audiência de conciliação foi realizada em 23/04/2019 (terça feira), 

logo, o prazo para contestação se iniciaria no próximo dia, 24 (vinte e 

quatro), e se encerraria, no dia 15/05/2019 (quarta feira), contudo, a 

contestação foi apresentada em 28/08/2019. Todavia, mesmo que 

reconhecida a revelia como requer a Requerente, inoperante seriam seus 

efeitos no caso concreto, uma vez que se tratar de ação que envolve 

direitos indisponíveis, razão pela qual mantenho a contestação nos autos. 

Nesse sentido, passo a colacionar os seguintes entendimentos, vejamos: 

“...A manutenção nos autos de contestação apresentada de forma 

intempestiva revela-se cabível, mormente porque o litígio instaurado no 

feito versa sobre direitos indisponíveis, além do que a documentação se 

revela útil ao deslinde da controvérsia. Nos termos do artigo 320, inciso II, 

do Código de Processo Civil, a revelia não induz a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor, quando o litígio versar sobre 

direitos indisponíveis, como ocorre no caso específico, (...)” (TJMG - RAI 

1.0016.13.010215-1/002, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2014). 

Ainda: “(...) Mesmo sendo revel, o réu pode intervir no feito a qualquer 

tempo, nos termos do art. 322, § único, do CPC. Assim, se o pode, não há 

porque desentranhar a contestação que apresentou, ainda que 

extemporânea. É certo que os efeitos da revelia se produzem, mesmo em 

ação de alimentos (art. 7º da Lei 5.478/68). Porém, a presunção que 

resulta da revelia (em qualquer tipo de ação) não é absoluta, porém 

relativa, devendo seus efeitos serem analisados no conjunto da prova, 

mormente considerando-se que, no caso, se trata pleito que visa a fixação 

de alimentos e regulamentação de visitas para menor impúbere. DERAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70045348307, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em: 15-12-2011) No mais, diante do acima decidido, constato que 

não é o caso de julgamento antecipado da lide (CPC art. 355), sendo 

necessária a designação de audiência para fins de propiciar a dilação 

probatória, e, para tanto, fixo como ponto controvertido a questão 

referente ao valor a ser pago a título de alimentos 

(necessidade/possibilidade) sem prejuízo de outros que possam 

eventualmente surgir durante a instrução. Os litigantes ficam cientes ainda 

de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º 

CPC). Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

19/03/2020 ás 16:00 horas. Intimem-se as partes, através de seus d. 

patronos, para comparecerem na audiência designada, acompanhados de 

testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). Observo, entretanto, de 

acordo com o art. 455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º 

incumbe ao advogado da parte interessada (se não for o caso de 

comparecimento independente de intimação) informar ou intimar mediante 

carta, com aviso de recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia 

hora e local da audiência designada, e, “juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do 

art. 455 CPC). A eventual inércia do advogado no que se refere à 

intimação das testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se 

comprometido a levar à audiência, independentemente de intimação, 

importará na presunção de desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, 

CPC). A testemunha que intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 

CPC) deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028160-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. A. (EXEQUENTE)

N. Y. A. P. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. C. (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1028160-82.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: NAYSLA YASMIM ALVES PAZ DE CARVALHO, 

ERANIL ROSA ALVES Parte Requerida: EXECUTADO: ALEXANDRO PAZ 

DE CARVALHO FINALIDADE: A INTIMAÇÃO DA REPRESENTANTE DA 

AUTORA, Senhora ERANIL ROSA ALVES, brasileira, solteira, auxiliar 

administrativa, portadora da C.I. RG n.º 00103309-1 SSP/MS e inscrita no 

CPF/MF n.° 823.802.521-49, filha de Maria Benvina Alves, residente e 

domiciliada nesta Capital à Avenida Brasília, nº. 01, Bairro Novo Horizonte, 

CEP 78058-695 para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, para que esta compareça na sede da Defensoria Pública, a fim de 

tomar ciência da contestação apresentada, conforme dispõe o art. 186, 

§2º do Código de Processo Civil, para confirmar os referidos descontos 

em folhas de pagamento, bem como o recebimento do valor informado. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

1028160-82.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. De acordo com os artigos 523 e 513 § 2º do 

CPC, determino que intime-se o devedor/executado - na pessoa do 

advogado, se constituído, via DJe; por AR se representado pela 

Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído ou ainda por 

edital, se revel na fase de conhecimento – “para pagar o débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver” (art. 523, caput, 

CPC). Não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, haverá multa 

de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 

CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do 

art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 

CPC). Não efetuado tempestivamente o pagamento integral do quantum 

devido, fica autorizado, desde já, mediante prévia apresentação de 

demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 524 CPC), a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, para a penhora de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do valor devido/executado, (§ 3º 

art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens que tiverem sido 

indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). Consigne-se no 

mandado que, caso queira, poderá ser apresentada impugnação no prazo 

de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término do prazo para 

pagamento voluntário e independentemente de nova intimação, nos termos 

do art. 525 do CPC. Ressalto, ainda, por oportuno que de acordo com o § 

2º do art. 212 do CPC: “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal.” Às providências, expedindo-se o necessário. Após, 

cumpridas as determinações supra, voltem os autos conclusos para 

ulteriores deliberações/providências. Intimem-se e cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026554-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1026554-53.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: LUCINEIDE 

MAGALHAES PADILHA Parte Requerida: REQUERIDO: ELCIO TADEU 

FERREIRA DE MAGALHAES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: Lucineide Magalhães Padilha, COMO CURADOR 

(A), DO INTERDITADO (A): Élcio Tadeu Ferreira de Magalhães, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1026554-53.2017.8.11.0041. Ação: Interdição c/c tutela de urgência 

(curatela liminar). Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

de urgência (curatela liminar) movida por Lucineide Magalhães Padilha, em 

face de Élcio Tadeu Ferreira de Magalhães, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que a Requerente é irmã do Requerido, o 

qual é portador de esquizofrenia paranoide, transtorno depressivo 

recorrente e epilepsia (CID: F.33.1, F. 33.2 e G.40), fazendo uso de 

medicação controlada, não possuindo capacidade para se autogerir em 

caráter definitivo. Alega que o Requerido depende de terceiros para 

realização de todos os cuidados relacionados à sua higiene e alimentação, 

já que não possui condições intelectuais, de julgamento e nem de 

autopreservação, para realizar as tarefas da vida civil, tais como se 

cuidar e receber benefício de pensão por morte de sua genitora. Pede, ao 

final, a procedência do pedido para fins de que seja decretada a interdição 

do Requerido. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 10063874, o Requerido foi 

entrevistado, porém, não respondeu nenhuma das perguntas que lhe 

foram feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente esclareceu que o 

Requerido é dependente para todos os atos, precisa dar banho, cortar 

unhas, cabelos, enfim, todos os atos para sua manutenção e higiene tem 

que ser praticado por terceiros. Informou, também, que depois do 

falecimento de sua mãe, o Requerido acabou ficando mais comprometido, 

não toma remédio por conta e não tem condições de ficar sozinho. 

Salientou, ainda, que tem outros irmãos, mas todos são ausentes, não se 

preocupam em auxiliar nos cuidados com o Requerido. Em seguida, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para apresentação de 

impugnação pelo Requerido, antecipada parcialmente os efeitos da tutela, 

nomeando a Requerente curadora provisória do mesmo, e determinada 

outras providências. O d. Curador Especial nomeado apresentou 

contestação/impugnação por negativa geral, Id n. 13923870. Laudo 

técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22072029. Certidão informando 

que não houve impugnação pelo Requerido, Id n. 22120542. O Ministério 

Público opinou pela procedência do pedido para fins de que seja 

decretada a interdição do Requerido e nomeada a Requerente sua 

Curadora, Id n. 22545420. O d. Curador Especial manifestou salientando 

que as provas e as alegações que constam dos autos, afluem no sentido 

de que a interdição é a melhor solução ao caso, Id n. 22980547. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, ainda, que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é irmã do Interditando, 

Id n. 9619034, pág. 1 e 9619044, pág. 1. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 
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atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22072029, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no 

paciente em 25/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F20 + 

F33.1 + G40 (esquizofrenia, depressão recorrente, epilepsia) e não 

apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de 

terceiros para realizar os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar 

quanto para cuidados de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de 

ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente 

quando é constatado pelo exame médico pericial que o interditando 

encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. 

(...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito bem 

fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Élcio 

Tadeu Ferreira de Magalhães até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Lucineide Magalhães 

Padilha, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 12/11/2019 17:24:16 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAPDFCTPCZ ID do documento: 

26058265 PJEDAPDFCTPCZ OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de dezembro de 2019. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000186-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADINA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA DORADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1000186-70.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ADINA 

DOURADO Parte Requerida: REQUERIDO: MARIA FRANCISCA DORADO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: Adina 

Dourado, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A):Maria Francisca 

Dourado, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1000186-70.2018.8.11.0041 Ação: Interdição (com pedido de curatela 

provisória). Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição (com pedido de 

curatela provisória) movida por Adina Dourado, em face de Maria 

Francisca Dourado, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que a Requerente é filha da Requerida, a qual é idosa e não 

possui capacidade para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens, em razão de ser portadora de quadro 

clínico compatível com síndrome demencial, osteoporose, bócio nodular, 

hipertensão arterial e incontinência urinária. Informa que como a doença 

que acomete a Requerida é crônica e sua incapacidade é por tempo 

indeterminado, necessária é a sua interdição. Ressalta que a Requerente 

possui uma irmã, Sra. Miriam Dourado Rodrigues, a qual não possui 

condições de auxiliar nos cuidados de sua genitora, pois fora aposentada 

por invalidez. Assim, salienta que quem efetivamente assiste sua 

genitora/Requerida é a Requerente, suprindo suas necessidades mesmo 

nos atos mais simples da vida diária. Afirma que a Requerida é proprietária 

de um imóvel. Pede, ao final, a procedência da ação. Instruiu o feito com 

os documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, foi 

antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeada a Requerente 
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curadora provisória da Requerida e determinada outras providências, Id n. 

11870048. Realizada audiência, Id n. 12834952, a Interditanda foi 

entrevistada, porém, não respondeu as perguntas que lhe foram feitas. Em 

seguida, a Requerente esclareceu que a Interditanda é uma pessoa muito 

calma mas sofre de demência e não consegue sair à rua sozinha; embora 

não precise de ajuda para os atos pessoais de higiene, esclarece que é 

preciso ficar com cuidados para que nada de mal aconteça, como por 

exemplo uma queda e informou que a Interditanda tem 82 anos. Na 

sequência, foram determinadas outras providências. A d. Curadora 

especial nomeada à Requerida apresentou contestação por negativa 

geral, Id n. 13456859. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 

22077801. Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, Id n. 22103744. O Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido, Id n. 22471200. A Requerente manifestou no Id n. 22982685 

requerendo sejam julgados procedentes os pedidos postos na inicial. O d. 

Curador especial informou sua ciência acerca do laudo pericial juntado 

aos autos e requereu o prosseguimento do feito, Id n. 23091926. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, ainda, que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, 

Id n. 11285670, pág. 2. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 22077801, conclusiva no sentido de que: “Segundo 

avaliação realizada na paciente no dia 16/07/2019 a mesma é portadora de 

patologia CID 10 F70 + F03 + M81.9 (retardo mental + demência não 

especificada + osteoporose) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Maria 

Francisca Dourado até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curadora na pessoa de sua filha Adina Dourado, com fundamento no art. 

755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão 

da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (filha da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 13/11/2019 16:25:14 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYNTTHVGP ID do documento: 

26120535 PJEDAYNTTHVGP OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de dezembro de 2019. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033185-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1033185-76.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANA CAROLINA 

TENUTA DE FONSECA Parte Requerida: REQUERIDO: ELISABETH 

AUGUSTA TENUTA DA FONSECA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES 

E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: Ana Carolina Tenuta de Fonseca, COMO 

CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): Elisabeth Augusta Tenuta da 

Fonseca, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 
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DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1033185-76.2018.8.11.0041. Ação: Interdição com pedido de tutela 

antecipada Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de 

tutela antecipada movida por Ana Carolina Tenuta de Fonseca em face de 

Elisabeth Augusta Tenuta da Fonseca, ambas qualificadas nos autos, sob 

o argumento, em síntese, de que é filha da Interditanda, a qual é idosa e 

vem apresentando quadro de comprometimento cognitivo progressivo (CID 

G35/F02.8), não sendo mais capaz de tomar decisões ou administrar suas 

finanças, responder por seus atos de responsabilidade, necessitando 

assim que seja nomeado um curador. Esclarece que o principal sintoma da 

doença que acomete a Requerida é a esclerose múltipla seguida de 

demência, confusão mental, atingindo-se um verdadeiro desligamento da 

realidade que ao final é seguido, ainda, de comprometimento das funções 

motoras, não sendo possível precisar a estimativa de vida, acarretando a 

dependência total de terceiros para as atividades e necessidades 

básicas, sendo a Requerida atualmente assistida 24 horas/dia por pessoa 

especializada. Informa que além da incapacidade mental, a Requerida 

também possui incapacidade física, uma vez que se locomove apenas em 

cadeiras de rodas. Ao final, pede a procedência da ação, a fim de que 

seja decretada a interdição da Requerida. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, Id n. 

15799559, foi antecipada parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a 

Requerente curadora provisória da Requerida, e, ainda, determinada 

outras providências. A Requerente, através da petição de Id n. 16915107, 

acompanhada de documentos, pleiteou a expedição de alvará judicial para 

fins de que fosse autorizada a proceder a alienação do percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) dos direitos sucessórios que a Requerida 

possui sobre os imóveis herdados, cujo pedido foi indeferido no Id n. 

17008860, uma vez que tal pretensão deveria ser intentada através de 

procedimento próprio. Relatório de estudo social acostado sob o Id n. 

17044380. Certidão informando que não foi possível a citação da 

Requerida em razão de sua incapacidade, Id n. 21393375. Laudo técnico 

psiquiátrico juntado no Id n. 22044146. A Requerente requereu, diante da 

incapacidade da Requerida, fosse realizada a citação da mesma através 

de sua pessoa, Id n. 22231656, o que ocorreu, conforme se observa do Id 

n. 22268538/22374427. O d. curador especial nomeado à Requerida 

apresentou contestação por negativa geral no Id n. 23331607. Parecer 

ministerial acostado sob o Id n. 26076925 não se opondo ao pedido. 

Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, 

Id n. 15706015, pág. 1. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 22044146, conclusiva no sentido de que: “Segundo 

avaliação realizada na paciente no dia 24/07/2019 a mesma é portadora de 

patologia CID 10 G35 (esclerose múltipla) e I64 (acidente vascular 

cerebral, não especificado) não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Elisabeth Augusta Tenuta da Fonseca até eventual cessação da 

incapacidade, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Ana 

Carolina Tenuta de Fonseca, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 

84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de 

realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e 

negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a 

curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (filha da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Custas 

já paga. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado 
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eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 28/11/2019 

17:19:58 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACFMLFTTK ID do 

documento: 26579232 PJEDACFMLFTTK OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de dezembro de 2019. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038152-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LORRAINE STROBEL FERRACIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DOUGLAS RONDON ALMEIDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 Dados do 

Processo: Processo: Numero: 1038152-67.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

EXEQUENTE: FERNANDA LORRAINE STROBEL FERRACIN Parte Requerida: 

EXECUTADO: JEAN DOUGLAS RONDON ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA FERNANDA LORRAINE STROBEL FERRACIN para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comparecer à Defensoria Pública, com objetivo de 

indicar o endereço atual DO(A) REQUERIDO(A), sob pena de extinção do 

feito, conforme despacho documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem d DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

Processo n. 1038152-67.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. 

Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Considerando que com a vigência do CPC 

(Lei 13.105/2015) a cobrança dos alimentos, com respaldo em título 

judicial, mesmo quando “sob pena de prisão”, deve se dar pela via de 

“cumprimento de sentença”, e, não vislumbrando óbice ao processamento 

nestes autos apartados, inclusive por praticidade e celeridade, tendo em 

vista que instruído com o título judicial, e de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º 

do art. 528 do CPC, se o(a) executado(a) não comprovar o pagamento ou 

se não apresentar justificativa da impossibilidade absoluta, no prazo legal, 

ou ainda se a justificativa apresentada não for aceita, haverá a 

determinação de protesto judicial, sem prejuízo de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Consigno, ainda, de acordo 

com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 528 do CPC, se o(a) executado(a) não 

comprovar o pagamento ou se não apresentar justificativa da 

impossibilidade absoluta, no prazo legal, ou ainda se a justificativa 

apresentada não for aceita, haverá a determinação de protesto judicial, 

sem prejuízo de decretação da prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses. Intime-se o(a) Executado(a) pessoalmente para, “em três dias, 

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

efetuá-lo” (art. 528 do CPC), sob pena de protesto judicial e prisão civil de 

1 (um) a 3 (três) meses, com a observância ainda de que: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo”. (cf. § 7º do art. 528 do CPC). Em 

observância do artigo 85, § 1º do CPC, fixo, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida atualizada. Os 

honorários, entretanto, não autorizam a prisão do executado. Em seguida, 

vista a parte exequente, pelo prazo de três dias, ao Ministério Público e 

voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009930-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009930-26.2017.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, 

Guarda e Alimentos Vistos, etc... Embora as partes tenham procedido à 

retificação do valor da causa com o recolhimento das custas/taxas 

processuais, verifico que o determinado no Id n. 26792546-Pág. 4, não foi 

cumprido na integralidade, pois o valor da causa e o recolhimento das 

despesas do processo, devem corresponder à soma de todos os bens a 

serem partilhados apresentados no termo de acordo de Id n. 

23436372,pág. 3, mais o valor relativo à soma de 12 (doze) prestações 

mensais da pensão alimentícia acordada, Id n. 23436372-Pág. 6 (artigo, 

292, III, do CPC). Sendo assim, intimem-se as partes, através de seus 

advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente o 

determinado no Id n. 26792546, procedendo à correta retificação do valor 

da causa nos termos acima disposto e, ainda, o complemento das 

custas/taxas judiciais. Após, ouça o Ministério Público, por existir 

interesse de menor, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC. Após, 

volte-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012848-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES PEDROZO OAB - MT17137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MAURICIO DE JESUS PIRES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012848-03.2017.8.11.0041 Ação: 

Investigação de Paternidade com Negatória de Paternidade e Anulação do 

Registro Civil de Nascimento Vistos, etc... Objetivando atender a pretensão 

das partes, Id n. 21161017 e 26650123, no sentido de realizar exame de 

DNA, a ser custeado pelo Requerente, constituo como perito judicial o 

médico Roni Zanenga, do Laboratório Carlos Chagas, localizado na Rua 

Buenos Aires, nº 458, Bairro Jardim das Américas, nesta cidade, 

designando desde já a data de ---03/02/2020, às 14:00 horas, para 

comparecimento das partes, munidas de documentos pessoais, para a 

coleta do material, facultando-lhes a indicação de assistentes técnicos. 

Oficie-se o perito nomeado, informando-lhe da nomeação, da data de 

comparecimento das partes e que os custos serão arcados pelo 

Requerente. Intimem-se as partes para comparecimento no local, dia e 

hora para coleta de material, cientificando ao Requerente que seu não 

comparecimento ou não pagamento, importará na extinção e arquivamento 

do processo. Advirta o Requerido de que o seu não comparecimento ou 

não pagamento será tido como recusa à realização da perícia e importará 

no acolhimento da disposição do artigo 232 do Código Civil: “A recusa à 

perícia medica ordenada pelo Juiz poderá suprir a prova que se pretendia 

obter com o exame”. Aguarde-se a juntada do Laudo. Com o resultado do 

exame de DNA, oportunize-se a manifestação das partes, no prazo de 10 

(dez) dias. Em seguida, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003671-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ADELIA CORREA DA SILVA JACOMO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA OAB - MT21685/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 33 de 700



SONIA MARILIA CORREA DA SILVA JACOMO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003671-78.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

processado pelo rito de arrolamento sumário, em face do óbito da de cujus 

Sonia Marília Correa da Silva Jacomo, Id 12266207 e 12266207, tendo 

como inventariante nomeada a Requerente Ana Adélia Correa da Silva, Id 

12184973, objetivando a homologação da partilha/adjudicação 

apresentada nos autos. A inicial foi instruída com documentos, e houve a 

posterior comprovação de inexistência de registro de testamento em nome 

da de cujus, Id 12395642. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se 

de inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, por não 

haver divergência e interesse de incapaz. Assim, é possível a imediata 

conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos a partilha/adjudicação pretendida nos autos, e ratificada no 

Id 23731736 e 25566761, salvo erro, omissão e eventual direito de 

terceiro, resguardando-se, ainda, os interesses dos herdeiros incapazes, 

consoante manifestação ministerial, Id 22108928-Pág. 3, mediante 

prestação de contas no prazo de trinta dias, sob as penas da lei. 

Outrossim, diante do informado no Id 25566761, retifico o valor da causa 

para uma importância mais adequada, R$ 137.200,00 (cento e trinta e sete 

mil e duzentos reais), e, consequentemente, deverá haver o pagamento 

das custas/taxas, uma vez que, revogo a justiça gratuita, Id 

12184973-Pág. 1. Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE. São de ordem pública as regras que dispõem 

sobre o valor da causa (...) portanto, o valor da causa pode ser alterado 

ex officio pelo juiz. (...) (TJRS – RAI n. 70034557082, julgado em 

05.03.2010). E mais: “...A composição patrimonial do espólio se sobrepõe 

à alegação de hipossuficiência das Recorrentes, não havendo justificativa 

para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 31/07/2013). Decorrido 

o trânsito em julgado, e, desde que comprovado o pagamento das 

custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de 

que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou isenção de 

tributos e inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Procedam-se as retificações e anotações necessárias, quanto ao valor 

retificado da causa e revogação da justiça gratuita. Atendidas as 

determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas nos termos 

da lei. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1059772-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILINA ROSEMIR GUIMARAES GOUDINHO (REQUERENTE)

LOURIVAL LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1059772-04.2019.8.11.0041 Ação: 

Conversão de separação em divórcio consensual. Vistos, etc... Intimem-se 

os Requerentes, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação (documentos pessoais das partes, dos filhos, cópia 

do acordo e da sentença oriundos do processo de código n. 230733, 

etc...) (Art. 320, do CPC). Devem, ainda, no mesmo prazo acima, 

efetuarem o recolhimento das despesas processuais (custas e taxas 

judiciárias), sob pena de indeferimento. Após, volte-me conclusos. Às 

providências.

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

Processo Número: 1029346-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029346-09.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Alimentos e Pedido 

Liminar Vistos, etc... Considerando que a Requerente em sua 

manifestação, Id n. 25277005, “impugnou a justiça gratuita” pleiteada pelo 

Requerido em sua contestação, Id n. 23173054, em observância do 

contraditório, artigos 7º, 9º e 10 do CPC, oportunize-se a manifestação do 

Requerido, na pessoa de seus advogados, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, volte-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039634-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0039634-09.2014.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CLAUDINEI DE MOURA AMORIM Endereço: AVENIDA 

02 QUADRA 01 N 17, ENDERECO DO SERVICO, PARQUE CUIABA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78095-329 REQUERIDO: Nome: RENATA PAULA RAMOS DA 

SILVA Endereço: Rua Dois, 04, quadra 05, Cohab Sao Goncalo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78090-783 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência 

aos oficios expedidos, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1048889-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA LUZ (REQUERENTE)

PAULO EURICO MARQUES LUZ (REQUERENTE)

LUCYANE MARQUES LUZ (REQUERENTE)

MARCELO HENRIQUE MARQUES DA LUZ (REQUERENTE)

LUCIMAR MARQUES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA MARQUES DA LUZ (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1048889-95.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário a ser 

processado pelo rito de arrolamento sumário, em face do óbito da de cujus 

Lucia Maria Marques da Luz, Id 25539226, tendo como inventariante 

nomeado o Requerente Paulo da Luz, Id 25551277, objetivando a 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos, Id 26393195. A 

inicial foi instruída com documentos, e, posterior comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 26393197. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, por não haver interesse de incapaz e muito menos 

divergências, art. 659 do CPC. Assim, é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, 

mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito 

em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura do 

formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento 

do tributo devido, porém, condicionado o registro-transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta homologo por sentença o plano de partilha, nos termos 

pretendido no Id 26392661 e 26393195, salvo erro, omissão e eventual 

interesse de terceiro. No mais, considerando o informado no Id 26392661 - 

Pág. 3, retifico o valor da causa para uma importância mais adequada, R$ 

314.481,00 (trezentos e quatorze mil e quatrocentos e oitenta e um reais), 

e, consequentemente, deverá haver a complementação do pagamento das 

custas/taxas, eis que, não é o caso de justiça gratuita, Id 25571908. Neste 

sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. São de 

ordem pública as regras que dispõem sobre o valor da causa (...) 

portanto, o valor da causa pode ser alterado ex officio pelo juiz. (...) (TJRS 

– RAI n. 70034557082, julgado em 05.03.2010). Decorrido o trânsito em 

julgado, e, desde que comprovada a complementação do pagamento 

integral das custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, 

certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a 

observância de que é requisito para registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda 

Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Procedam-se as retificações e anotações necessárias, quanto 

ao valor retificado da causa e conversão para arrolamento sumário. 

Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, ao arquivo, com as 

cautelas de estilo. Custas nos termos da lei. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1051263-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BOTELHO DE ALMEIDA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1051263-84.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando que houve o pagamento das 

custas/taxas, conforme noticiado no Id 26134628, sem prejuízo de 

eventual necessidade de readequação/atualização do valor da causa, 

possível o prosseguimento deste processo. Desta forma, atento ao que 

consta dos autos até o momento, o inventário pode ser processado pelo 

rito de arrolamento sumário, ressalvada conversão para arrolamento 

comum ou inventário ordinário. Nomeio inventariante a Requerente ELIANE 

LUISA DIAS DE CARVALHO, e, embora dispensável, art. 659 do CPC, 

poderá ser lavrado termo de compromisso, mediante comparecimento na 

Secretaria desta Vara, aos fins de direito, em cinco dias. No mais, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, uma vez que, de acordo 

com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Necessário, entretanto, que a 

inventariante comprove, nestes autos, a inexistência de registro de 

testamento em nome da de cujus, Maria Botelho Almeida Dias, Provimento 
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56/2016 do CNJ, tendo em vista que, s.m.j., o documento juntado no Id 

25865019 estaria incompleto. Portanto, para o prosseguimento e 

conclusão do processo, com análise dos demais pedidos, primeiramente, 

incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial 

em relação ao testamento, e, apresentar, ratificar ou retificar plano de 

partilha, com a indicação ou confirmação dos bens/patrimônio, valor(es), e 

quota-parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, atentando-se, 

ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que for aplicável. Apresentado, 

ratificado ou retificado, conforme determinado, o plano de partilha ou 

pedido de adjudicação, com a juntada dos documentos necessários, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051103-86.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANDARA CARISE GUILHER OAB - MT23311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0051103-86.2013.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Analisando os autos observa-se, 

não obstante determinado por este Juízo que o executado manifestasse 

sobre o informado pela exequente quanto ao ato atentatório à dignidade da 

justiça, Id 25103155-Pág. 4, em razão da noticiada “venda de veículo 

arrematado em leilão, sob sua responsabilidade”, sob pena de aplicação 

de multa, entretanto, não houve manifestação por parte do executado, 

conforme certificado no Id 26168569. Assim sendo, não resta alternativa, 

à não ser acolher o pedido de aplicação de multa em desfavor do 

executado, mesmo porque, até o momento, não trouxe aos autos 

informações sobre o veículo penhorado/arrematado. A propósito de 

acordo com o art. 77, IV e § 2º do Código de Processo Civil: “Além de 

outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: (...) IV- cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) 

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” E mais, 

nos termos do art. 774, IV e V do CPC: “Considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: 

(...)“ intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus; (...) ”resiste injustificadamente 

às ordens judiciais;” Ainda, de acordo com o art. 774, Parágrafo único do 

CPC. “Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante 

não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, 

a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios 

autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material.” Extrai-se, também, da jurisprudência, a título de 

exemplo: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Caso em que o 

descumprimento da determinação judicial, ao devedor, de indicação dos 

bens passíveis de penhora, caracterizou a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Mantida a multa imposta pelo juízo de origem (art. 774, 

V do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (RAI 

70081943821, TJRS, Julgado em 26.09.2019) Ante o exposto, aplico a 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito em 

execução e que inclusive poderá ser eventualmente relevada ou reduzida, 

principalmente se houver o cumprimento pelo executado do determinado 

por este Juízo no Id 25475488. No mais, portanto, objetivando dar 

prosseguimento a este cumprimento de sentença, intime-se a exequente 

para que junte aos autos novo demonstrativo do débito atualizado, com a 

inclusão da multa, no prazo de dez dias, podendo requerer o que mais de 

direito, e, em seguida, pelo mesmo prazo, intime-se o executado para 

manifestar, oportunizando até o cumprimento das determinações deste 

Juízo, visando a satisfação do crédito da exequente, mormente quanto ao 

valor inadimplido. Às providências, e, voltem conclusos, oportunamente 

para análise. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051103-86.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANDARA CARISE GUILHER OAB - MT23311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0051103-86.2013.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Analisando os autos observa-se, 

não obstante determinado por este Juízo que o executado manifestasse 

sobre o informado pela exequente quanto ao ato atentatório à dignidade da 

justiça, Id 25103155-Pág. 4, em razão da noticiada “venda de veículo 

arrematado em leilão, sob sua responsabilidade”, sob pena de aplicação 

de multa, entretanto, não houve manifestação por parte do executado, 

conforme certificado no Id 26168569. Assim sendo, não resta alternativa, 

à não ser acolher o pedido de aplicação de multa em desfavor do 

executado, mesmo porque, até o momento, não trouxe aos autos 

informações sobre o veículo penhorado/arrematado. A propósito de 

acordo com o art. 77, IV e § 2º do Código de Processo Civil: “Além de 

outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: (...) IV- cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) 

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” E mais, 

nos termos do art. 774, IV e V do CPC: “Considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: 

(...)“ intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus; (...) ”resiste injustificadamente 

às ordens judiciais;” Ainda, de acordo com o art. 774, Parágrafo único do 

CPC. “Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante 

não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, 

a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios 

autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material.” Extrai-se, também, da jurisprudência, a título de 

exemplo: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Caso em que o 

descumprimento da determinação judicial, ao devedor, de indicação dos 

bens passíveis de penhora, caracterizou a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Mantida a multa imposta pelo juízo de origem (art. 774, 

V do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (RAI 

70081943821, TJRS, Julgado em 26.09.2019) Ante o exposto, aplico a 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito em 

execução e que inclusive poderá ser eventualmente relevada ou reduzida, 

principalmente se houver o cumprimento pelo executado do determinado 

por este Juízo no Id 25475488. No mais, portanto, objetivando dar 

prosseguimento a este cumprimento de sentença, intime-se a exequente 

para que junte aos autos novo demonstrativo do débito atualizado, com a 

inclusão da multa, no prazo de dez dias, podendo requerer o que mais de 

direito, e, em seguida, pelo mesmo prazo, intime-se o executado para 

manifestar, oportunizando até o cumprimento das determinações deste 

Juízo, visando a satisfação do crédito da exequente, mormente quanto ao 

valor inadimplido. Às providências, e, voltem conclusos, oportunamente 

para análise. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1059488-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH ALMEIDA FIGUEIRA TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1059488-93.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Observa-se que os Requerentes, em 

sua inicial, atribuíram à causa o valor de R$ R$ 366.788,58 (trezentos e 

sessenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito 

centavos), Id n. 27324995, pág. 2. Todavia, é importante salientar que, 

consoante jurisprudência majoritária, em sede ações de divórcio, o valor 

da causa deve ser aquele referente à estimativa do patrimônio comum do 

casal, a ser partilhado. Senão vejamos: “(...) Tratando-se de divórcio 

direto consensual, onde as partes estipulam a partilha dos bens, o valor 

da causa deve corresponder à estimativa do patrimônio a ser partilhado. 

NEGADO SEGUIMENTO”. (Agravo de Instrumento Nº 70021673496, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, 

Julgado em 05/10/2007). Assim, determino a intimação dos Requerentes, 

através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procederem à emenda a inicial, atribuindo o correto valor à causa, sob 

pena de indeferimento. Se cumprido o determinado, proceda-se a 

Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao 

valor da causa. Outrossim,. analisando os autos, constata-se que os 

Requerentes pleitearam os benefícios da assistência judiciária, Id n. 

27324995 - Pág. 2, item 1. Dito isso, considerando a profissão declarada 

pelos Requerentes (aposentada e industriário, Id n. 27324995, pág. 1), 

bem como os bens a serem partilhados, Id n. 27324995, pág. 2, entendo 

que a declaração pura e simples dos interessados, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor dos peticionários, não é prova inequívoca daquilo que se 

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 

as partes invocam não é aquele que justifica a concessão do privilégio, 

cabendo ao magistrado, livremente fazer juízo de valor acerca do conceito 

do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. No caso em tela, por 

considerar que o recolhimento das custas/despesas processuais não irá 

alterar a condição de sustento dos Requerentes e da família, por ora, 

indefiro o pedido de assistência judiciária, facultando aos Requerentes o 

mesmo prazo acima, 15 (quinze) dias, para fazerem prova no sentido de 

que não podem prover os custos deste processo sem comprometer seu 

sustento e de sua família ou que neste mesmo prazo efetuem o 

recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Neste sentido, vejamos: 

“Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita 

mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de 

arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo 

quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade 

econômica alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). 

Após, voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059291-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. A. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1059291-41.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio c/c partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e 

alimentos. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio c/c partilha de bens, 

guarda, regulamentação de visitas e alimentos, na qual o Requerente 

atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) meramente com fins 

fiscais, Id n. 27295681 - Pág. 6, o que não pode ser mantido, já que nas 

ações em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será a soma 

dos valores de todos eles (art. 292, VI, do CPC), que no caso dos autos 

corresponde à soma de todos os bens a serem partilhados, mais o valor 

relativo à soma de 12 (doze) prestações mensais da pensão alimentícia 

pleiteada/acordada (art. 292, III, do CPC). Desta forma, intime-se o 

Requerente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder a emenda a inicial, atribuindo o valor correto à causa, nos 

termos acima expostos. Se cumprido o determinado, proceda-se a 

Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao 

valor da causa. A seguir, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1038631-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR CECILIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA 

COMARCA DE CUIABÁ-MT. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1038631-26.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Rosenir Cecilia de Moraes, qualificada nos autos, sob o 

argumento em síntese, de que é esposa e única herdeira do falecido Pedro 

Pereira da Silva, e por essa razão, deseja a pesquisa e o levantamento de 

valores porventura existentes perante o Banco do Bradesco, Id n. 

23238508. Realizada a pesquisa via Bacenjud, foram encontrados em 

nome do falecido a quantia de R$ 59.596,73 (cinquenta e nove mil 

quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), perante o 

Banco do Bradesco. Diante dos valores acima encontrados fora 

determinado que a Requerente retificasse o valor da causa. Na referida 

decisão, houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, e, 

ainda, fora determinado que a Requerente procedesse à retificação da 

certidão de óbito ou que comprovasse nos autos, através de declarações 

de parentes com firma reconhecida, que o falecido não deixou filhos nem 

bens, Id n. 24981117. Petição acostada no Id n. 25928422 pela 

Requerente, retificando o valor da causa e postulando pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, juntando 

os documentos de Id n. 25928434 ao 25928438. Logo em seguida, a 

Requerente juntou aos autos declarações com firma reconhecida de 

parentes (irmãos do falecido), com seus documentos pessoais, a fim de 

comprovar que o de cujus não deixou filhos e nem bens a inventariar, Id n. 

26186453 ao 26186746 e no Id n. 26306554 juntou declaração de isenção 

do imposto de renda. Vieram-me os autos conclusos. Relatos 

necessários. Decido. Antes de tudo, retifique-se a Secretaria Judicial o 

valor da causa para R$ 59.596,73 (cinquenta e nove mil quinhentos e 

noventa e seis reais e setenta e três centavos). Em relação à pretensão 

de Id n. 25928422 (reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade 

da justiça), mantenho a decisão não recorrida pelos seus próprios 

fundamentos. Na oportunidade, esclareço que, apurados os valores a 

serem levantados/sacados, levou-se em consideração exclusivamente o 

benefício econômico que será auferido pela esposa/única herdeira do 

falecido, razão pela qual, não há que se falar em concessão da benesse 

legal. Aliás, para que não restem dúvidas, vejamos o entendimento nesse 

particular: “(...) Tendo em vista o benefício econômico que a agravante 

receberá, não é de ser deferida a benesse legal. (...)”. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70070759105, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 06-09-2016) No mais, 

oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de autorização e não de 

mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a 

prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o 

pedido pode ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da 

análise dos autos, constata-se que a Requerente possui legitimidade para 

postular o levantamento dos valores deixados pelo de cujus por ser sua 

esposa/única herdeira. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos 

autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará judicial, autorizando 

a Requerente Rosenir Cecilia de Moraes, a proceder ao 

levantamento/saque dos valores que se encontram perante o Banco do 

Bradesco, Id n. 24843781, com os acréscimos que houver em nome do 

falecido Pedro Pereira da Silva. Expeça-se imediatamente o necessário, 

por não verificar controvérsia, e, nenhum prejuízo ao imediato 

cumprimento da sentença. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para pagamento 

das custas/despesas processuais, a contar do recebimento do alvará. 

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento das custas/despesas 

processuais, encaminhem-se os autos ao Setor competente para 

cobrança/recebimento. Pagas as custas, e, transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1059314-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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A. R. D. L. E. S. (REQUERENTE)

J. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1059314-84.2019.8.11.0041 Ação: 

Homologação de acordo extrajudicial de Divórcio Consensual sem partilha 

de bens e sem alimentos. Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Homologação de acordo extrajudicial de Divórcio Consensual sem partilha 

de bens e sem alimentos, ajuizada por Jailson da Silva Soares e Alaize 

Regina de Lima E Silva Soares, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens e que estão separados de fato desde 

27/12/2016, data alegada pelo cônjuge varão, porém, a cônjuge virago 

alega ter saído da casa em janeiro de 2017. Informam que atualmente 

ambos residem nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, e por vários 

motivos a vida em comum do casal se tornou insustentável, e, assim, se 

separaram. Esclarecem que não há possibilidade de reconciliação, pois 

ambos já constituíram nova família. Alegam que do matrimônio não adveio o 

nascimento de filhos e que a cônjuge Virago resgataria seus pertences na 

residência do cônjuge Varão até a data de 30/11/2018, Id n. 27290187, 

pág.2/3. As partes dispensam o pagamento de alimentos entre si e a 

Requerente/cônjuge Virago voltará a usar o nome de solteira. Pedem, ao 

final, a decretação do divórcio. O pedido veio instruído com os 

documentos necessários à propositura da ação. É o relatório. Decido. A 

ação pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata de 

requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação 

do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 

66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, 

analisando o conjunto fático existente nos autos e em atenção ao art. 371, 

do CPC. Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, 

mesmo porque não se pode, em prejuízo do direito substancial dos 

Requerentes deixar de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria 

extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido quando eles, 

certamente procurando reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder 

Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, 

acolhendo a pretensão dos Requerentes com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão 

satisfeitos os requisitos previstos na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo 

matrimonial com fulcro no art. 1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, 

com base no disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os termos do acordo 

postulado na petição de Id n. 27290187 e Id n. 27299445, tudo para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Conforme consta na inicial, 

inexistem bens a serem partilhados. A Requerente voltará a usar o nome 

de solteira. Expeça-se mandado para averbação da sentença no Cartório 

de Registro competente, independentemente do trânsito em julgado, tendo 

em vista que se trata de pretensão requerimento consensual/conjunto. 

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se o processo, 

observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1048080-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSLEY RODRIGUES FARIAS (REQUERENTE)

O. R. S. (REQUERENTE)

L. R. S. (REQUERENTE)

MARCIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1048080-08.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Márcio Francisco da Silva, Ludmila Rodrigues Sales, Osmar 

Rodrigues Sales e Jusley Rodrigues Farias, todos qualificados nos autos, 

sob o argumento em síntese, de que o falecido Rosberg Mendonça Sales, 

em 14/03/2012 adquiriu o veículo VW/GOL 1.6 POWER, mediante 

financiamento e, que aproximadamente no ano de 2015 vendeu referido 

veículo pela quantia estimada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Márcio 

Francisco da Silva. Prosseguem dizendo que diante da amizade 

estabelecida entre o de cujus e Márcio Francisco/comprador o negócio 

jurídico foi celebrado verbalmente, com o pagamento das parcelas em 

dinheiro, sem emissão de comprovantes. Ressaltam que, com a morte do 

falecido, restou impossibilitada a tradição, requerendo seja, expedido 

alvará judicial para transferência do bem em questão. Instruíram a inicial 

com documentos, Id n. 25369784 ao 25370049. Adveio aos autos certidão 

negativa de testamento, Id n. 26139516. Parecer ministerial, opinando pela 

improcedência do pedido inicial, Id n. 27268928. Petição aportada pelos 

Requerentes no Id n. 27373137, requerendo o não acolhimento do parecer 

ministerial. Vieram-me os autos conclusos. Relatos necessários. Decido. 

Verifica-se dos autos que os Requerentes pretendem a transferência do 

veículo de titularidade do falecido para um terceiro/comprador, sob o 

argumento de que referido bem foi vendido pelo de cujus, todavia, 

pendente/impossibilitado de transferência, em razão da morte. Muito 

embora, em casos excepcionais seja permitida/autorizada a propositura do 

procedimento de alvará judicial para transferência de um único bem móvel 

do falecido para terceiros com a anuência/renúncia de todos os herdeiros 

capazes, neste caso específico, não vejo como acolher o pedido inicial. 

Isso porque, apesar do bem ser de pequeno valor, não existem no feito, 

sequer elementos mínimos que de fato comprovem a alegada 

compra/venda do automóvel VW/GOL 1.6 POWER, tais como, contrato, 

recibo, necessitando de dilação probatório que reforce/comprove os fatos 

narrados na inicial, especialmente porque, nesta situação, existe interesse 

de menor a ser tutelado, que certamente não poderá ser extirpado. 

Ademais, o procedimento de alvará judicial é de jurisdição voluntária que 

não comporta litígio, inclusive, não se submete aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, portanto, caracterizada está a 

inadequação da via eleita, senão vejamos: “O interesse de agir representa 

a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sem o qual não 

seria possível alcançar o proveito buscado na ação – O ajuizamento da 

ação através de procedimento inadequado acarreta a inutilidade e a 

desnecessidade da decisão judicial, desatendendo-se ao trinômio 

utilidade-necessidade-adequação, impondo o reconhecimento da falta de 

interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução 

de mérito”. (TJMG AP 10000181225996001-Publicado em 331/01/2019). 

Para que não restem dúvidas acerca da questão ora enfocada, vejamos o 

entendimento jurisprudencial prevalecente: “...Havendo bem em nome da 

de cujus a partilhar, e tendo deixado filhos menores de idade, inviável a 

expedição de alvará para liberação de veículo...”(Agravo de Instrumento, 

Nº 70077377570, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 25-07-2018). Ainda: “ALVARÁ 

JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PARA VENDA DE 

VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS SENDO UM DELES MENOR 

DE IDADE... O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é 

cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem valores 

deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados, ou quando se 

trata de apenas um bem, como no caso, mas a existência de um herdeiro 

menor de idade, reclama maior cautela. 2. No caso, a apuração da 

existência de bens e a sua transferência deve ser deduzida em sede de 

inventário. Inteligência do art. 982 do CPC, correspondente ao art. 610 do 

NCPC. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 70070787759, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-10-2016). Desta feita, como dito 

linhas atrás, não é possível que a pretensão seja acolhida, nestes autos, 

pela inadequação da via eleita. Pelo exposto, e considerando tudo o mais 

que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, Id n. 

27268928, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, diante da 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao(a) representante do Ministério Público 

em exercício perante esta Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e 

as devidas baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006092-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 38 de 700



OSIEL VIANA RAMALHO (REQUERENTE)

MARIA SILZA VIANA RAMALHO (REQUERENTE)

DANIEL VIANA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1006092-07.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Maria Silza Viana Ramalho, Daniel Viana Ramalho e Osiel 

Viana Ramalho, respectivamente viúva e filhos do de cujus, todos 

qualificados nos autos, sob o argumento em síntese, de que são herdeiros 

do falecido Cicero Ramalho, e por essa razão, desejam a pesquisa e o 

levantamento de valores porventura existentes perante o Banco do Brasil, 

Id n. 17977555. Oficiado o Banco do Brasil, informou a existência da 

quantia de R$ 2.036,18 (dois mil e trinta e seis reais e dezoito centavos), Id 

n. 20536202 de titularidade do falecido. Em resposta, após ser oficiado o 

Brasilcap Capitalizões também informou à existência dos valores que se 

somados correspondem a quantia de R$ 14.932,20 (quatorze mil 

novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), Id n. 26860697 ao 

26860697 em nome do falecido. Intimados, os Requerentes postularam 

pela liberação dos valores encontrados, Id n. 27051404. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatos necessários. Decido. Antes de tudo, retifique-se 

a Secretaria Judicial o valor da causa para R$ 16.968,38 (dezesseis mil 

novecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). Em relação à 

pretensão de Id n. 17977555-Pág. 3, item “c” (concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça), indefiro-a, pois apurados os valores a serem 

levantados/sacados, e que o recolhimento das despesas processuais que 

é no minimo legal não irá alterar a condição de sustento dos Requerentes 

e da família e, ainda, considerando que tais valores podem ser rateados 

entre os herdeiros, não há que se falar em concessão da benesse legal. 

Aliás, para que não restem dúvidas, vejamos o entendimento nesse 

particular: “(...) Tendo em vista o benefício econômico que a agravante 

receberá, não é de ser deferida a benesse legal. (...)”.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70070759105, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 06-09-2016) No mais, 

oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de autorização e não de 

mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a 

prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o 

pedido pode ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da 

análise dos autos, constata-se que os Requerentes possuem legitimidade 

para postular o levantamento dos valores deixados pelo de cujus por 

serem respectivamente viúva e filhos. Pelo exposto, e considerando tudo 

o mais que dos autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará 

judicial, autorizando os Requerentes, a procederem ao 

levantamento/saque dos valores que se encontram perante o Banco do 

Brasil e Brasilcap Capitalizões, Id n. 20536202 e Id n. 26860697 ao 

26860697, com os acréscimos que houver em nome do falecido Cicero 

Ramalho. Expeça-se imediatamente o necessário, por não verificar 

controvérsia, e, nenhum prejuízo ao imediato cumprimento da sentença. 

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para pagamento das custas/despesas 

processuais, a contar do recebimento do alvará. Decorrido o prazo e não 

havendo o pagamento das custas/despesas processuais, encaminhem-se 

os autos ao Setor competente para cobrança/recebimento. Pagas as 

custas, e, transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014695-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1015151-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MARIA TESSELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS TESSELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1015151-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: NEIVA MARIA TESSELE 

REQUERIDO: LUIS CARLOS TESSELE Vistos, etc. Intime-se a parte 

Exequente, para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre o cumprimento do 

acordo realizado na Ação de Divórcio Litigioso, Processo n.º 

1020474-10.2016.8.11.0041, envolvendo o objeto da presente demanda 

(pensão alimentícia em atraso), uma vez que na minuta do mencionada 

transação (ID n.º 18833150, 04) as partes entenderam por bem suspender 

o trâmite processual, “(...) reservando, entretanto, a Autora o direito de 

dar prosseguimento (...) na hipótese de inadimplemento total ou parcial 

desta transação”. Advirta-se que o silencio será considerado como 

quitação integral do débito, mediante extinção da presente demanda com 

fundamento no art. 924, II, do C.P.C. (quitação). Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005825-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEKSANDER DE ARRUDA PINHEIRO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1005825-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALDEMIR PINHEIRO DA SILVA 

RÉU: ALEKSANDER DE ARRUDA PINHEIRO Vistos, etc. Cumpra-se ID n.º 

16972471. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015763-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO LORENO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNETH LIMA DE LARA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1015763-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE MARCIO LORENO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 39 de 700



MORAES REQUERIDO: EDNETH LIMA DE LARA MARTINS Vistos, etc. Trata 

– se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

COM PARTILHA DE BENS CUMULADA COM ALIMENTOS ajuizada por JOSÉ 

MARCIO LORENO DE MORAES em face de EDNETH LIMA DE LARA 

MARTINS. Ao realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial foram 

fixados alimentos em favor da filha Isadora Lorena de Lima Moraes (ID n.º 

13975015). No ID n.º 26050023 a Alimentada requer o Cumprimento 

Provisório de Sentença de forma incidental. Desse modo, por não ter 

encerrada a ação principal, deve a Alimentada Isadora Lorena de Lima 

Moraes ajuizar de forma autônoma a ação de cumprimento provisório de 

sentença (art. 531, § 1.º do C.P.C.). Risquem-se os ID’s n.º 26050023 e 

26050025. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015096-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GONCALVES DE SA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc... Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se a Executada, para que cumpra com a Cláusula 

Quarta do acordo realizado entre as partes (ID n.º 12872464) no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais. Transcorrido o prazo, poderá a Executada apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 536, § 4.º do C.P.C.). Com a manifestação 

nos autos, intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1027389-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA HELINY MACHADO MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CONCEICAO DE MORAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1027389-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NARA HELINY MACHADO 

MESQUITA RÉU: THIAGO CONCEICAO DE MORAIS Vistos, etc. Intime-se o 

Advogado da parte Exequente, para se manifestar em relação ao acordo 

acostado no ID n.º 25207572 no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que 

não consta sua assinatura na minuta. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1008596-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CORDEIRO DE JESUS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1008596-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARGARETE DA SILVA 

RODRIGUES RÉU: WANDERSON CORDEIRO DE JESUS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem – se os autos ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011725-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Tereza Pereira da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1011725-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA TEREZA PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Em 

relação ao pedido de divórcio (ID n.º 16539849), entendo perfeitamente 

possível o deferimento da liminar de divórcio nesta fase, tendo em vista 

que as partes já se encontram separadas de fato. Passo a explicar. 

Extrai-se da história legislativa que o divórcio não era permitido, havendo 

grande influência religiosa. Entretanto, devido ao amadurecimento dos 

legisladores e da própria sociedade, admitiu-se o divórcio através da Lei 

6.515/77, mas, com ressalvas. Recentemente, grande mudança aconteceu 

com o advento da Emenda Constitucional 66/2010, admitindo-se o divórcio 

sem qualquer ressalva, bastando a livre vontade de um dos conjugues, 

vez que ninguém é obrigado a se manter casado, não havendo mais a 

necessidade da existência da culpa. Livre de todos os laços religiosos e 

moralistas, não há que se falar mais em culpa para a dissolução do 

casamento, bastando apenas e tão somente sua pura e simples extinção 

dos deveres conjugais. Deste modo, não havendo mais o instituto da culpa 

e a não obrigação de se manter casado, noto que não há óbice para o 

deferimento da liminar para a decretação do vinculo matrimonial. O 

Doutrinador Plablo Stolze Gagliano dispõe a respeito da questio na Revista 

SÍNTESE Direito de Família da seguinte forma: O direito serve à vida. Não 

haveria sentido em se manter aquele casal – cujo afeto ruiu- 

matrimonialmente unido, considerando não haver mais condição ou 

requisito para o divórcio, enquanto se discutiam – durante semanas, 

meses, ou, talvez, anos – os feitos paralelos ou colaterais do casamento, 

a exemplo do valor da pensão ou do destino dos bens. Raciocínio diverso, 

em uma sociedade acentuadamente marcada pela complexidade das 

relações sociais – no dizer profético de Durkheim – com todas as 

dificuldades imanentes ao nosso sistema judicial, é, em nosso sentir, uma 

forma de imposição de sofrimento aqueles que já se encontram, 

possivelmente, pelas próprias circunstancia da vida, suficientemente 

punidos. E este sofrimento – fale-se, aqui, em strepitus fori – prolonga-se, 

quando a solução judicial, em virtude de diversos fatores alheios à 

vontade do casal, não se apresenta com a celeridade devida. [i] Diante do 

disposto no art. 311, IV do NCPC verifica-se que se trata de hipótese em 

que a petição inicial veio “(...) instruída com prova documental suficientes 

dos fatos constitutivos do direito do autor (...)”; dessa feita, não resta 
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outra alternativa a não ser conceder a liminar decretando-se o divórcio 

das partes. Por consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e 

parágrafo único da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro 

extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Expeça-se à averbação à margem da Certidão de Casamento de ID n.º 

12993205, após certificado o transito em julgado parcial da presente 

decisão. Até a presente data não foi possível citar a Requerida, em que 

pese ter sido realizada pesquisa via INFOSEG. Desse modo, defiro o 

pedido de ID n.º 12993150, fls. 04, item “C” e considero a Senhora Maria 

Tereza Pereira da Silva situada em local incerto e não sabido, nos termos 

do art. 256, § 3º do Novo Código de Processo Civil, e determino a citação 

via edital, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curador especial da 

requerida. Com a defesa nos autos, intime-se a parte autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

conclusos para Sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito [i] REVISTA SINTESE DIREITO DE FAMÍLIA. V. 15, n. 

87, dez/jan.2015. SINTESE.

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

Processo Número: 1006205-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON JUPIRACI NAVARRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI DE PAULA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005086-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI MARIA DE BORJA SANTOS OAB - 346.244.901-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON CERINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, para se manifestar sobre a 

quitação do acordo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação. 

Advirta a parte Exequente que seu silêncio será considerado como 

concordância. Transcorrido o prazo, voltem conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra – se. Cuiabá – MT, 17 de dezembro de 2.019 Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1048967-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE T BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PEREIRA (REQUERIDO)

BERNARDETE T BORGES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 25831886. Cuiabá-MT, 17 de dezembro 

de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027621-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON GONCALVES QUEIROZ (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1027621-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ANNY MIKAELE DINIZ 

GONCALVES EXECUTADO: EMERSON GONCALVES QUEIROZ Vistos, etc. 

Dê-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra – 

se. Cuiabá – MT, 17 de dezembro de 2.019 Luis Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031731-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. F. (EXEQUENTE)

A. L. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO CARMO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1031731-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LUANA ROCHA DA SILVA 

FERNANDES, ANA LUIZA ROCHA DA SILVA EXECUTADO: LUCIANA DO 

CARMO ROCHA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte 

Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e voltem conclusos para extinção do 

feito (art. 485, III, do C.P.C.). Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031824-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERONILDES DA SILVA ALMEIDA OAB - 055.896.021-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DA GUIA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1031824-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: EMANUELLY CRISTINA 

ALMEIDA DA GUIA REPRESENTANTE: ERONILDES DA SILVA ALMEIDA 

EXECUTADO: MAURO DA GUIA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal 

da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e voltem conclusos para extinção do 

feito (art. 485, III, do C.P.C.). Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1031783-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNINE BEATRIZ DE ARRUDA OAB - 041.689.711-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1031783-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LAVINIA BEATRIZ DO CARMO 

ARRUDA REPRESENTANTE: JEANNINE BEATRIZ DE ARRUDA 

EXECUTADO: LEANDRO DO CARMO Vistos, etc. Determino a intimação 

pessoal da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo 

de15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e voltem conclusos 

para extinção do feito (art. 485, III, do C.P.C.). Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025600-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. A. F. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOSE FERNANDES OAB - 731.984.711-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA ARAGÃO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1025600-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: THAYLLA RAYANNY 

ARCANJELA FERNANDES ARAGAO REPRESENTANTE: JOSIANE JOSE 

FERNANDES EXECUTADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA ARAGÃO Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e voltem conclusos para extinção do feito (art. 485, III, do 

C.P.C.). Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1034640-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARITA REZENDE MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1034640-13.2017.8.11.0041. AUTOR(A): TARITA REZENDE MOTA RÉU: 

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS Vistos, etc. Intime-se a parte 

Exequente, para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

cumprimento do acordo realizado. Advirta a parte Exequente que seu 

silêncio será considerado como quitação do débito. Após, conclusos. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008427-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES FITIPALDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1008427-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ROSILENE DA SILVA LACERDA 

EXECUTADO: ULISSES FITIPALDI Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclareça quais os meses fazem parte do objeto da ação, 

bem como apresentar planilha atualizada do débito sem a inclusão de 

verba honorária, pois em caso de ação de execução de alimentos pelo rito 

previsto no art. 528 do C.P.C., não é possível incluir parcelas estranhas à 

verba alimentar. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Tendo a parte Exequente cumprido com o disposto no 

parágrafo anterior, nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo 

Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, alusivas ao período indicado pela 

Exequente, bem como as prestações que se vencerem no curso da ação, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, 

não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça 

nos autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo 05 (cinco) dias. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem 

– se. Cumpra – se, expedindo – se o necessário. Cuiabá - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003890-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA FLORES OAB - 968.200.391-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MOGNOL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1003890-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: EMANOEL MOGNOL JUNIOR 

REPRESENTANTE: TATIANE SILVA FLORES EXECUTADO: EMANOEL 

MOGNOL Vistos, etc. Intime – se a parte Exequente, para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias sobre o documento de ID n.º 

10565804. Não havendo manifestação, determino a intimação pessoal da 

parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 42 de 700



localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e voltem conclusos para extinção do 

feito (art. 485, III, do C.P.C.). Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008606-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. M. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CANAVARROS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008606-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ENZO MIGUEL MOREIRA 

CANAVARROS EXECUTADO: DANIEL CANAVARROS PEREIRA Vistos, 

etc. Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006835-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA HELOIZA CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANE LUZIA CORREIA OAB - 010.158.351-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINO NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1006835-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AMANDA HELOIZA CORREIA 

DA SILVA REPRESENTANTE: SUZANE LUZIA CORREIA EXECUTADO: 

ALVINO NONATO DA SILVA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da 

parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007741-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MURIEL ASSUNCAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LEODORO DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1007741-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VINICIUS MURIEL ASSUNCAO 

DOS SANTOS EXECUTADO: ALEXANDRE LEODORO DE ASSUNCAO 

Vistos, etc. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Cumpra-se o ID n.º 9682861 no endereço apresentado no 

ID n.º 21795673. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020189-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. G. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA GUIMARAES OAB - 027.111.271-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLIS HIKEL FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1020189-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RANNY HELLEN GUIMARAES 

BARBOSA REPRESENTANTE: ROSANA DA SILVA GUIMARAES 

EXECUTADO: HELLIS HIKEL FERREIRA BARBOSA Vistos, etc. Intime-se a 

parte Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão de ID n.º 11007521. Não havendo manifestação, 

determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017366-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA DE LARA (EXEQUENTE)

D. G. D. L. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1017366-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: DAVI GABRIEL DE LARA 

MORAES, ALINE FERREIRA DE LARA EXECUTADO: HIGOR DA SILVA 

MORAES Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste sobre a certidão de ID n.º 11182790. Não 

havendo manifestação, determino a intimação pessoal da parte Autora 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008266-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES LIBANIO (EXEQUENTE)

S. G. L. (EXEQUENTE)

R. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUZA GONCALVES DE SOUZA OAB - 955.968.951-72 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR CONCEICAO LIBANIO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1008266-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VICTOR GONCALVES LIBANIO, 

RAYSSA CASTRO LIBANIO, SAMYRA GONCALVES LIBANIO 

REPRESENTANTE: MARIA EDILEUZA GONCALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: EDMIR CONCEICAO LIBANIO Vistos, etc. Intime-se a parte 

Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a 

certidão de ID n.º 11126490. Não havendo manifestação, determino a 

intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015547-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMA ALVES MONTEIRO OAB - 667.779.501-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES FEITOSA BRASILINO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1015547-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MIGUEL ALVES BRASILINO 

REPRESENTANTE: ILMA ALVES MONTEIRO EXECUTADO: MOISES 

FEITOSA BRASILINO Vistos, etc. Ressalto que o Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no 

art. 212, § 2º do CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde 

que presentes seus requisitos. Reitere-se o ID n.º 10563295 no mesmo 

endereço apresentado na exordial, ante as informações constantes no ID 

n.º 16813301. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031389-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA OAB - 627.789.781-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BOSCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1031389-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LIVIAN GABRIELLE 

FERNANDES SILVA REPRESENTANTE: MICHELLE MARTINS FERNANDES 

SILVA EXECUTADO: LUCIANO BOSCO DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a 

parte Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão de ID n.º 21908363. Não havendo manifestação, 

determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013685-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MESQUITA BUENO (EXEQUENTE)

K. V. M. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEON NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1013685-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: KLEON VICTOR MESQUITA 

PEREIRA, PAULA MESQUITA BUENO REPRESENTANTE: PAULA MESQUITA 

BUENO EXECUTADO: CLEON NASCIMENTO PEREIRA Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006965-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

T. F. O. G. (EXEQUENTE)

E. F. O. G. (EXEQUENTE)

D. M. O. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - 026.070.871-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1006965-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: DANIEL MAURO OLIVEIRA 

GOMES, ESTER FERNANDA OLIVFEIRA GOMES, THIAGO FELIPE OLIVEIRA 

GOMES, LUCAS OLIVEIRA GOMES REPRESENTANTE: PATRICIA LUZIA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES EXECUTADO: MAURO RODRIGUES GOMES Vistos, 

etc. Intime-se a parte Exequente, para se manifestar sobre a proposta de 

acordo no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028170-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA COSTA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARKSANDRO OLIVEIRA BISCARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 
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VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora, por meio dos 

seus advogados constituídos, para comparecer à este juízo, para retirar o 

formal de partilha, no prazo de cinco dias. CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019. WAGNER MARTINS DE CARVALHO SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. DES. MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6485, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 .

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1056760-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SICARINO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1056760-79.2019.8.11.0041. INVENTARIANTE: JOSE LEOCADIO DE 

MIRANDA SILVA INVENTARIADO: ANTONIO SICARINO DA SILVA Vistos, 

etc. Defiro por ora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos 

termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio 

Inventariante o herdeiro JOSÉ LEOCÁDIO DE MIRANDA SILVA, que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a 

Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) Certidão negativa da 

Fazenda Pública Municipal, estadual e Federal em nome do de cujus. As 

providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026442-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE AUXILIADORA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Contestação anexa.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008592-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS COM TUTELA DE URGÊNCIA (ALIMENTOS PROVISÓRIOS) ajuizada 

por CIEMA LOUBACK DE CERQUEIRA em face de ALBER JOSE COURA DE 

CERQUEIRA. No ID n.º 21251298 o Senhor Alber José Coura de Cerqueira 

requer a modificação das decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 

21044473, bem como o estabelecimento da nova intimação como o 

momento valido para a contagem do direito de receber a verba alimentar. 

Ao final, em síntese, requer o acolhimento dos embargos de declaração. 

Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens com Tutela de Urgência 

(Alimentos Provisórios) ajuizada por Ciema Louback de Cerqueira em face 

de Alber Jose Coura de Cerqueira. Os embargos de declaração cabem 

quando no pronunciamento jurisdicional houver omissão, contradição, 

obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual poderia o 

magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). Neste sentido, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Analisando 

detidamente os argumentos contidos nos Embargos de Declaração verifico 

que a Embargante almeja de forma indireta rediscutir os termos das 

decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 21044473. No ID n.º 

21251298 o Senhor Alber José Coura de Cerqueira requer a modificação 

das decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 21044473, bem como o 

estabelecimento da nova intimação como o momento valido para a 

contagem do direito de receber a verba alimentar. Em se tratando de ação 

de alimentos, revisão e/ou exoneração o Magistrado deve apreciar o 

trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e todos eles foram 

devidamente apreciados. Em relação ao estabelecimento da nova 

intimação como o momento valido para a contagem do direito de receber a 

verba alimentar, o art. 13, § 2.º da Lei n.º 5.478/68 não deixa margem para 

interpretação diversa daquela constante no texto legal. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor dos pronunciamentos 

judiciais, deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já 

advertida quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O 

EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando 

regular prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008592-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS COM TUTELA DE URGÊNCIA (ALIMENTOS PROVISÓRIOS) ajuizada 

por CIEMA LOUBACK DE CERQUEIRA em face de ALBER JOSE COURA DE 

CERQUEIRA. No ID n.º 21251298 o Senhor Alber José Coura de Cerqueira 

requer a modificação das decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 

21044473, bem como o estabelecimento da nova intimação como o 

momento valido para a contagem do direito de receber a verba alimentar. 

Ao final, em síntese, requer o acolhimento dos embargos de declaração. 

Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens com Tutela de Urgência 

(Alimentos Provisórios) ajuizada por Ciema Louback de Cerqueira em face 

de Alber Jose Coura de Cerqueira. Os embargos de declaração cabem 

quando no pronunciamento jurisdicional houver omissão, contradição, 

obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual poderia o 

magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). Neste sentido, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Analisando 

detidamente os argumentos contidos nos Embargos de Declaração verifico 

que a Embargante almeja de forma indireta rediscutir os termos das 

decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 21044473. No ID n.º 

21251298 o Senhor Alber José Coura de Cerqueira requer a modificação 

das decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 21044473, bem como o 

estabelecimento da nova intimação como o momento valido para a 

contagem do direito de receber a verba alimentar. Em se tratando de ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 45 de 700



de alimentos, revisão e/ou exoneração o Magistrado deve apreciar o 

trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e todos eles foram 

devidamente apreciados. Em relação ao estabelecimento da nova 

intimação como o momento valido para a contagem do direito de receber a 

verba alimentar, o art. 13, § 2.º da Lei n.º 5.478/68 não deixa margem para 

interpretação diversa daquela constante no texto legal. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor dos pronunciamentos 

judiciais, deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já 

advertida quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O 

EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando 

regular prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008592-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS COM TUTELA DE URGÊNCIA (ALIMENTOS PROVISÓRIOS) ajuizada 

por CIEMA LOUBACK DE CERQUEIRA em face de ALBER JOSE COURA DE 

CERQUEIRA. No ID n.º 21251298 o Senhor Alber José Coura de Cerqueira 

requer a modificação das decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 

21044473, bem como o estabelecimento da nova intimação como o 

momento valido para a contagem do direito de receber a verba alimentar. 

Ao final, em síntese, requer o acolhimento dos embargos de declaração. 

Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens com Tutela de Urgência 

(Alimentos Provisórios) ajuizada por Ciema Louback de Cerqueira em face 

de Alber Jose Coura de Cerqueira. Os embargos de declaração cabem 

quando no pronunciamento jurisdicional houver omissão, contradição, 

obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual poderia o 

magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). Neste sentido, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Analisando 

detidamente os argumentos contidos nos Embargos de Declaração verifico 

que a Embargante almeja de forma indireta rediscutir os termos das 

decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 21044473. No ID n.º 

21251298 o Senhor Alber José Coura de Cerqueira requer a modificação 

das decisões proferidas nos ID’s n.º 19075337 e 21044473, bem como o 

estabelecimento da nova intimação como o momento valido para a 

contagem do direito de receber a verba alimentar. Em se tratando de ação 

de alimentos, revisão e/ou exoneração o Magistrado deve apreciar o 

trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e todos eles foram 

devidamente apreciados. Em relação ao estabelecimento da nova 

intimação como o momento valido para a contagem do direito de receber a 

verba alimentar, o art. 13, § 2.º da Lei n.º 5.478/68 não deixa margem para 

interpretação diversa daquela constante no texto legal. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor dos pronunciamentos 

judiciais, deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já 

advertida quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O 

EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando 

regular prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1044639-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. S. (REQUERENTE)

O. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYCHOLLAS ANDRENIO SILVA LUZ OAB - MT26408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. A. D. S. (REQUERIDO)

I. V. S. D. S. (REQUERIDO)

P. K. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROZARIO DA COSTA OAB - MT23095/O (ADVOGADO(A))

JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA OAB - MT24412-O (ADVOGADO(A))

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PETIÇÃO QUE SEGUE EM PDF

Ato Ordinatório Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1009382-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1009382-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DAIANE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RONDINELLY AIRES DE CERQUEIRA Vistos, etc. 

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias sobre a certidão de ID n.º 20983331. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1047296-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. C. C. (REQUERENTE)

N. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar documentos. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. WELLITOM OSORSKI GOULART 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0011540-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIBER DE OLVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

ANDRESSA DOMINGAS PEREIRA (REQUERENTE)

MARILEIDE DE AMORIM SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ROSA LUZIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MARILENA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

RUAN DOMINGOS PEREIRA (REQUERENTE)

ROBSON MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MILTON JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 46 de 700



Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0011540-80.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARILENA DE OLIVEIRA 

PEREIRA, RUAN DOMINGOS PEREIRA, ANDRESSA DOMINGAS PEREIRA, 

KLEIBER DE OLVEIRA PEREIRA, ROSA LUZIA DE OLIVEIRA PEREIRA, 

MARILEIDE DE AMORIM SILVA PEREIRA, MILTON JOSE DE OLIVEIRA 

PEREIRA, ROBSON MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA, RONALDO BENEDITO 

DE OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: MANOEL PEDRO PEREIRA Vistos, etc. 

Trata – se de INVENTÁRIO interposto por MARILENA DE OLIVEIRA 

PEREIRA e outros do bem deixado por MANOEL PEDRO PEREIRA, falecido 

no dia 11/11/2001 (certidão de óbito Id nº 24323063). O pedido veio 

acompanhado de documentos. A autora requer a expedição de alvará 

judicial autorizando o levantamento de valores depositados na conta 

judicial do Poder Judiciário, declarando a inventariante que não possui 

bens imóveis em nome do falecido somente valores depositados em juízo. 

Termo de renúncia dos herdeiros Id nº 27525226. Comprovante de 

existência de valores em nome do falecido (Id nº 27348938). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Ocorre que se trata somente de valores em nome do 

falecido, deste modo, converto o presente inventário em alvará. A 

documentação juntada na inicial comprova que a senhora MARILENA DE 

OLIVEIRA PEREIRA é viúva do falecido MANOEL PEDRO PEREIRA, 

conforme certidões de óbito e casamento, bem como os filhos e netos 

renunciam, conforme Id nº 27525226. Assim sendo, acolho a pretensão da 

parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para determinar a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor da Requerente MARILENA DE 

OLIVEIRA PEREIRA, a fim de que efetue a transferência junto a Conta 

Judicial dos valores, conforme extrato Id nº 27349291. Intime-se a senhora 

Marilena na pessoa do seu patrono, via DJE, para juntar aos autos a conta 

bancária para transferência. Transitado em julgado certifique – se e 

arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021330-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1021330-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GILBERTO BISPO DA SILVA RÉU: 

LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS Vistos, etc. Intimem - se as partes para se 

manifestarem nos presentes autos quanto as provas que desejam 

produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Cumpra - se. CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021330-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1021330-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GILBERTO BISPO DA SILVA RÉU: 

LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS Vistos, etc. Intimem - se as partes para se 

manifestarem nos presentes autos quanto as provas que desejam 

produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Cumpra - se. CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020341-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR DE SOUZA SANTANA (INVENTARIADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente impulsiono feito com 

intimação da parte autora para em 5 dias retirar documentos. Após esse 

prazo os autos serão arquivados.

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

Processo Número: 1040274-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. P. (RÉU)

M. F. P. (RÉU)

K. R. P. (RÉU)

K. R. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por ELIAS RODRIGUES DE ALMEIDA em face de KATIELLY 

RODRIGUES PIMENTE, KAMILLA RODRIGUES PIMENTEL e KAROLAINE 

RODRIGUES PIMENTEL, representada por MISLENE FERREIRA PIMENTEL. 

No ID n.º 18954743 as Requeridas Katielly Rodrigues Pimentel e Kamilla 

Rodrigues Pimental concordaram com o pedido inicial. Em relação à filha 

Mislene Ferreira Pimentel, ficou estabelecido que o alimentante pagará o 

equivalente a 25.06% do salário mínimo todo dia 10 (dez) de cada mês. Foi 

ressaltado que com a obtenção da maioridade civil a obrigação será 

imediatamente interrompida. O membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à homologação do acordo (ID n.º 19747128). Pelo exposto e o 

que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo 

realizado no ID n.º 18954743 por sentença, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, extinguindo a presente com resolução do mérito. Isento de 

custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Deixo de 

condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em julgado, 

certifique-se e procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1040274-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. P. (RÉU)

M. F. P. (RÉU)

K. R. P. (RÉU)

K. R. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________
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______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por ELIAS RODRIGUES DE ALMEIDA em face de KATIELLY 

RODRIGUES PIMENTE, KAMILLA RODRIGUES PIMENTEL e KAROLAINE 

RODRIGUES PIMENTEL, representada por MISLENE FERREIRA PIMENTEL. 

No ID n.º 18954743 as Requeridas Katielly Rodrigues Pimentel e Kamilla 

Rodrigues Pimental concordaram com o pedido inicial. Em relação à filha 

Mislene Ferreira Pimentel, ficou estabelecido que o alimentante pagará o 

equivalente a 25.06% do salário mínimo todo dia 10 (dez) de cada mês. Foi 

ressaltado que com a obtenção da maioridade civil a obrigação será 

imediatamente interrompida. O membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à homologação do acordo (ID n.º 19747128). Pelo exposto e o 

que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo 

realizado no ID n.º 18954743 por sentença, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, extinguindo a presente com resolução do mérito. Isento de 

custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Deixo de 

condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em julgado, 

certifique-se e procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075676 Nr: 57775-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDFM, RDFMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanir de Oliveira Ferraz - 

OAB:OAB/MT 10607

 Vistos, etc.

Código 1075676

Determino a digitalização dos autos e, posteriormente, o arquivamento dos 

mesmos.

Intime-se.

Cumpra – se.

Cuiabá – MT, 16 de dezembro de 2.019.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036414-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS POLVERINE (REQUERENTE)

ADINEIA POLVERINE GOMES (REQUERENTE)

ADINA MARIA POLVERINE MORAIS (REQUERENTE)

MAURO WAGNER POLVERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA HUMBERTI POLVERINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1036414-10.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS 

POLVERINE, ADINEIA POLVERINE GOMES, ADINA MARIA POLVERINE 

MORAIS, MAURO WAGNER POLVERINI REQUERIDO: IRACEMA HUMBERTI 

POLVERINE Vistos, etc. A parte Autora requer a desistência da ação (ID 

n.º 25082921). Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por 

parte da autora da presente ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), 

extinguindo o feito Sem Resolução do Mérito, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos. Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

verba honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em Julgado, 

arquive-se, procedendo com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003072-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1003072-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELENICE MARIANO DE 

SOUZA REQUERIDO: AIRTON BATISTA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL, C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITA 

ajuizada por HELENICE MARIANO DE SOUZA em face de AIRTON BATISTA 

DA SILVA. A parte Autora requer a extinção do feito com fundamento no 

art. 485, IX, do C.P.C., ante o falecimento da parte Requerida. Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c/c 

Partilha de Bens, Alimentos e Direito de Visita ajuizada por Helenice 

Mariano de Souza em face de Airton Batista da Silva. A parte Autora 

requer a extinção do feito com fundamento no art. 485, IX, do C.P.C., ante 

o falecimento da parte Requerida. Assim, por se tratar de ação 

personalíssima e intransmissível o feito deve extinto nos termos do art. 

485, IX, do Novo Código de Processo Civil. Isto Posto, diante do 

falecimento do Autor, e por se tratar de ação intransmissível JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Novo 

Código de Processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público. Isento de 

custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita à parte Autora. 

Ante a falta de certificação do nexo causal entre o ajuizamento da ação e 

a responsabilidade pela prestação pedida em Juízo[1], as partes arcarão 

com os honorários dos seus respectivos advogados. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito [1] EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PARTE 

ATIVA: MORTE: EXTINÇÃO DO PROCESSO - AÇÃO INTRANSMISSÍVEL - 

APELAÇÃO: INTERPOSIÇÃO: DE CUJUS - RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. 1. A personalidade civil, e, como consectário, a 

capacidade civil, extinguem-se com a morte. 2. Havendo sentença 

extintiva do feito, por morte da parte ativa processual, considerada a ação 

intransmissível, é impossível a de cujus interpor apelação. APELAÇÃO 

CÍVEL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS - 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CARACTERIZAÇÃO - ART. 85, § 10 do 

CPC/15. - Não obstante a extinção do processo sem que o requerido tenha 

sofrido condenação definitiva, em virtude da perda do objeto com a morte 

da parte autora, ainda assim o reconhecimento da sucumbência é medida 

que se impõe, com respaldo legal no art. 85, § 10 e 14 do CPC/15. V.V. 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - PROCESSO: EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS: CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE: NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A extinção prematura do 

feito, sem resolução do mérito, não autoriza condenar o requerido em 

honorários, vez que não certificado o necessário nexo causal entre o 

ajuizamento da ação e a responsabilidade pela prestação pedida em juízo. 

2. O exercício da garantia constitucional à ampla defesa não caracteriza 

resistência injustificada à satisfação da pretensão da parte contrária. 

(TJ-MG - AC: 10000170922140001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018)

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000293-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EREDIANE CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO (REQUERIDO)
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ALERRANDRO CRISTIAN DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1000293-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EDIMILSON PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: EREDIANE CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO, 

ALERRANDRO CRISTIAN DE ALMEIDA PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE TUTELA E GUARDA DE MENOR C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por EDMILSON PEREIRA ALVES em face de 

EREDIANE CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO. As partes realizaram 

acordo em relação à guarda, visitas, e aos alimentos devidos ao filho 

menor (Alerrandro Cristian Almeida Pereira). Ao final, em síntese, 

requerem a homologação. Com vista dos autos, o membro do Ministério 

Público emitiu parecer favorável à homologação do acordo (ID n.º 

20954066). Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID n.º 20846421, por Sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a presente 

com resolução do mérito. Expeça-se competente termo de guarda em 

favor da Senhora Erediane Cristina de Almeida Carvalho. Isento de custa, 

pois foram concedidos os benefícios da justiça gratuita às partes. As 

partes arcarão com as verbas honorárias dos seus respectivos 

advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). Transcorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027695-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ALEXANDRE CABANHAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1027695-73.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: HEITOR ALEXANDRE EMILIO 

CABANHAS EXECUTADO: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS Vistos, etc. 

Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por HEITOR 

ALEXANDRE EMILIO CABANHAS em face de MOACIR ALEXANDRE 

CABANHAS, a fim de receber o valor de R$ 881,44 (oitocentos e oitenta e 

um reais e quarenta e um centavos), referentes aos meses de junho, julho 

e agosto de 2.018, bem como as prestações que se vencerem no curso 

da ação. Em 17.06.2019 (ID n.º 20965761) a parte Exequente requer a 

extinção do feito, ante a quitação integral da dívida. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO 

DE JULHO DE 2.018 A JUNHO DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. 

Condeno a parte Executada ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 

1.º do C.P.C.). Entretanto, por ser beneficiária da justiça gratuita a 

obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. 

Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as partes. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá – MT, 17 de dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012339-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA THAIS DA CRUZ PINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO PAULO DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1012339-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MARAISA THAIS DA CRUZ 

PINHO EXECUTADO: EVARISTO PAULO DE PINHO Vistos, etc. A parte 

Autora requer a desistência da ação (ID n.º 20307603). Assim sendo, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por parte da autora da presente 

ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo o feito Sem 

Resolução do Mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos. Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba honorária, ante 

a ausência de resistência. Transitado em Julgado, arquive-se, procedendo 

com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024356-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA PRADO RICARDO (REQUERENTE)

ADILSON LEMES RICARDO (REQUERENTE)

GILSON DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

GILMAR DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

GESIANE LEMES RICARDO (REQUERENTE)

HALISSON LEMES RICARDO (REQUERENTE)

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

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024356-72.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALBERTINA PRADO RICARDO, ADILSON LEMES RICARDO, 

GILSON DA SILVA RICARDO, HALISSON LEMES RICARDO, GILMAR DA 

SILVA RICARDO, GESIANE LEMES RICARDO Vistos, etc. A parte Autora 

requer a desistência da ação (ID n.º 22451567). Assim sendo, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por parte da autora da presente 

ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo o feito Sem 

Resolução do Mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos. Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba honorária, por 

se tratar de ação de jurisdição voluntária. Transitado em Julgado, 

arquive-se, procedendo com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1024126-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ARAUJO VENANCIO MATTOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A parte Autora requer a desistência da ação (ID n.º 

11658932). Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por 

parte da autora da presente ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), 

extinguindo o feito Sem Resolução do Mérito, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos. Revogo a decisão proferida no ID n.º 10321874. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, pois concedo os benefícios 

da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba honorária, ante a 

ausência de resistência. Transitado em Julgado, arquive-se, procedendo 

com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006612-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. R. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA CHAGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

HELLUANNY DO ROSÁRIO CHAGAS, menor representada por sua 

genitora, Senhora TATIANA DO ROSÁRIO, em face de MARCOS VINICIUS 

DE SOUZA CHAGAS, a fim de receber o valor de R$ 280,65 (duzentos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 49 de 700



oitenta reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao mês de 

dezembro de 2.017, pelo previsto no artigo 523 do C.P.C. Em 30.07.2018 

(ID n.º 14442079) a parte Exequente requer a extinção do feito, ante a 

quitação integral da dívida. Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 

2.017, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes. Condeno a parte Executada ao 

pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor atribuído à causa (art. 85, § 1.º do C.P.C.). Entretanto, por ser 

beneficiária da justiça gratuita a obrigação ficará suspensa nos termos do 

art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as 

partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 17 de dezembro de 2.019. Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1037544-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEI MARTINS DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CARNEIRO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada 

por HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA SOUZA, menor representado por 

MARCILEI MARTINS DA GUIA, em face de WILTON CARNEIRO DE SOUZA. 

Em audiência as partes realizaram acordo em relação ao objeto da ação 

(ID n.º 12525761). O membro do Ministério Público emitiu parecer favorável 

à homologação do acordo (ID n.º 12710149). Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

no ID n.º 12525761, por Sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, extinguindo a presente com resolução do mérito Isento de custa, 

pois foram concedidos os benefícios da justiça gratuita às partes. As 

partes arcarão com as verbas honorárias dos seus respectivos 

advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). Transcorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020182-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. G. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA GUIMARAES OAB - 027.111.271-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLIS HIKEL FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1020182-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RANNY HELLEN GUIMARAES 

BARBOSA REPRESENTANTE: ROSANA DA SILVA GUIMARAES 

EXECUTADO: HELLIS HIKEL FERREIRA BARBOSA Vistos, etc. A parte 

Autora requer a desistência da ação (ID n.º 21231334). Assim sendo, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por parte da autora da presente 

ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo o feito Sem 

Resolução do Mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos. Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba honorária, ante 

a ausência de resistência. Transitado em Julgado, arquive-se, procedendo 

com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1026516-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO INACIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

SOLANGE ANA DE BARROS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

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

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A parte Autora requer a desistência da ação (ID n.º 9901252). 

Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por parte da autora 

da presente ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo o 

feito Sem Resolução do Mérito, para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos. Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba 

honorária, ante a ausência de resistência. Transitado em Julgado, 

arquive-se, procedendo com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1055451-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NOBRE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1055451-23.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SILVONEY DOS SANTOS 

LEITE REQUERIDO: PATRICIA NOBRE DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por SILVONEY DPS SANTOS 

LEITE e PATRICIA NOBRE DA SILVA LEITE. As partes informam que 

realizaram acordo em relação: i) à dissolução do vínculo matrimonial, 

voltando o cônjuge virago voltar a usar o nome de solteira, qual seja: 

PATRICIA NOBRE DA SILVA; ii) guarda, visitas e alimentos devido ao filho 

menor. Ao final, em síntese, requer a homologação do acordo. O membro 

do Ministério Público emitiu parecer favorável à homologação do acordo (ID 

n.º 27136219). Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO 

(art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID n.º 26491961 por 

sentença, e, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da 

Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a 

presente com resolução do mérito. O ex-cônjuge virago voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja: PATRICIA NOBRE DA SILVA. Expeça – se 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

de ID n.º 26491973. Custas recolhidas quando do ajuizamento da ação. As 

partes arcarão com os honorários dos seus respectivos Advogados (art. 

90, § 2.º do C.P.C.). Transitado em julgado, certifique-se e procedam-se as 

baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1044429-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SILVA MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT12710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO GUIMARAES COLETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1044429-65.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIZA SILVA MARTINS 

SANTANA REQUERIDO: ANTONIO JOAO GUIMARAES COLETO Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por MARIZA 

SILVA MARTINS SANTANA GUIMARAES e ANTONIO JOÃO GUIMARAES 

COLETO. As partes informam que realizaram acordo em relação: i) à 

dissolução do vínculo matrimonial, voltando o cônjuge virago voltar a usar 

o nome de solteira, qual seja: MARIZA SILVA MARTINS SANTANA; ii) 

guarda, visitas e alimentos devidos à filha menor. Ao final, em síntese, 

requer a homologação do acordo. O membro do Ministério Público emitiu 

parecer favorável à homologação do acordo (ID n.º 26031415). Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado no ID n.º 2460199 por sentença, e, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a presente com 

resolução do mérito. O ex-cônjuge virago voltar a usar o nome de solteira, 

qual seja: MARIZA SILVA MARTINS SANTANA. Expeça – se necessário à 

averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento de ID n.º 

24621100. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. As partes arcarão com os honorários dos seus respectivos 

Advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). Transitado em julgado, certifique-se e 

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

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035504-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEGCE SILVA GAHIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLO LEGGE SIMOES GAHIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

BRUNO LEGCE SILVA GAHIVA em face de PAOLO LEGGE SIMOES 

GAHIVA, a fim de receber os meses de julho e agosto de 2.019, bem como 

as prestações que se vencerem no curso da ação. Em 12.12.2019 a parte 

Exequente informa que o acordo realizado no ID n.º 23980525 está sendo 

cumprido pelo Executado (ID n.º 27346810). Ante o exposto, por tudo que 

dos autos consta, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil, DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 

DEZEMBRO DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Expeça-se ofício ao órgão empregador do Executado: Empresa Continental 

Comunicações L.T.D.A. – ME, inscrita no C.N.P.J., n.º 03.791.047/0001-09, 

situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.731, Sala 510, 

ED. C.E.S., Ben, Bosque da Saúde, C.E.P., n.º 78050-000, Cuiabá – MT, 

para que proceda com o desconto na fola de pagamento do Alimentante 

no equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida 

(descontados Imposto de Renda e I.N.S.S.), e deposito na Conta Poupança 

n.º 4911-6, Agência n.º 2317, Caixa Econômica Federal, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Destaco que eventual ação executiva 

deverá ser distribuída de forma autônoma e não nos presentes autos. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 1.º do C.P.C.). Entretanto, 

por ser beneficiária da justiça gratuita a obrigação ficará suspensa nos 

termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 17 de 

dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1050107-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

DELMA LETICIA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1050107-61.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JORGE LUIZ RIBEIRO DE 

MORAIS, DELMA LETICIA SILVA MORAIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por JORGE LUIZ RIBEIRO DE 

MORAES e DELMA LETICIA SILVA MORAES. As partes informam que 

realizaram acordo em relação: i) à dissolução do vínculo matrimonial, 

voltando o cônjuge virago a usar o nome de solteira, qual seja: DELMA 

LETICIA SILVA; ii) guarda, visitas e alimentos devidos à filha menor. Ao 

final, em síntese, requer a homologação do acordo. O membro do 

Ministério Público emitiu parecer favorável à homologação do acordo (ID 

n.º 26242280). Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO 

(art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID n.º 25729287 por 

sentença, e, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da 

Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a 

presente com resolução do mérito. O ex-cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: DELMA LETICIA SILVA. Expeça – se 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

de ID n.º 25729853. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. As partes arcarão com os honorários dos seus 

respectivos Advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). Transitado em julgado, 

certifique-se e procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1043656-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR LUIZ DAMACENO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1043656-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SILVANA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: EDGAR LUIZ DAMACENO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por SILVANA APARECIDA 

DA SILVA e EDGAR LUIZ DAMASCENA. As partes informam que 

realizaram acordo em relação: i) à dissolução do vínculo matrimonial, 

voltando o cônjuge virago a usar o nome de solteira, qual seja: SILVANA 

APARECIDA DA SILVA; ii) guarda, visitas e alimentos devidos aos filhos 

menores. Ao final, em síntese, requer a homologação do acordo. O 

membro do Ministério Público emitiu parecer favorável à homologação do 

acordo (ID n.º 26031726). Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID n.º 

24493002 por sentença, e, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e 

parágrafo único da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro 

extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito. O ex-cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: SILVANA APARECIDA DA 

SILVA. Expeça – se necessário à averbação da sentença à margem da 

Certidão de Casamento de ID n.º 24493009. Isento de custas, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita. As partes arcarão com os 

honorários dos seus respectivos Advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). 

Transitado em julgado, certifique-se e procedam-se as baixas e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031670-69.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOURA DA SILVA ACOSTA (REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO DA SILVA GUIMARAES ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por 

MARCOS ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES ACOSTA e VANESSA 

MOURA DA SILVA ACOSTA. As partes informam que realizaram acordo 

em relação: i) à dissolução do vínculo matrimonial, voltando o cônjuge 

virago a usar o nome de solteira, qual seja: VANESSA MOURA DA SILVA; 

ii) guarda, visitas e alimentos devidos aos filhos menores. Ao final, em 

síntese, requer a homologação do acordo. O membro do Ministério Público 

emitiu parecer favorável à homologação do acordo (ID n.º 23106710). Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado no ID n.º 21881709 por sentença, e, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a presente com 

resolução do mérito. Expeça-se termo de guarda em favor da genitora. O 

ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: VANESSA 

MOURA DA SILVA. Expeça – se necessário à averbação da sentença à 

margem da Certidão de Casamento de ID n.º 21881738. Isento de custas, 

ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As partes arcarão 

com os honorários dos seus respectivos Advogados (art. 90, § 2.º do 

C.P.C.). Transitado em julgado, certifique-se e procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034866-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL ajuizada por CRISTIANE DE SOUZA AMARAL LOPES e LUIZ 

FERNANDO DE ALMEIDA LOPES. As partes informam que realizaram 

acordo em relação: i) à dissolução do vínculo matrimonial, voltando o 

cônjuge virago a usar o nome de solteira, qual seja: CRISTIANE DE SOUZA 

AMARAL; ii) guarda, visitas e alimentos devidos ao filho menor. Ao final, 

em síntese, requer a homologação do acordo. O membro do Ministério 

Público emitiu parecer favorável à homologação do acordo (ID n.º 

23217916). Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID n.º 22438721 por sentença, e, 

com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a presente com 

resolução do mérito. O ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja: CRISTIANE DE SOUZA AMARAL. Expeça – se 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

de ID n.º 22438712. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. As partes arcarão com os honorários dos seus 

respectivos Advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). Transitado em julgado, 

certifique-se e procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007030-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ajuizada por EDUARDO SEBASTIÃO 

GONÇALVES DE QUEIROZ e SUELE DOS SANTOS. As partes informam 

que realizaram acordo em relação: i) ao período em que viveram em união 

estável; ii) guarda, visitas e alimentos devidos à filha menor; iii) partilha de 

bens. Ao final, em síntese, requer a homologação do acordo. O membro do 

Ministério Público emitiu parecer favorável à juntada de prova documental 

a respeito da união estável (ID n.º 13151771). Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

no ID n.º 12314909 por sentença, e, com fundamento no art. 2º, inciso IV, 

e parágrafo único da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro 

extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito. Expeça-se: i) formal de 

partilha; ii) termo de guarda. Isento de custas, ante a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. As partes arcarão com os honorários dos 

seus respectivos Advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). Transitado em 

julgado, certifique-se e procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1044150-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERS ANUNCIACAO ANTON (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERNANDA ROCHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1044150-16.2018.8.11.0041. REQUERIDO: ROGERS ANUNCIACAO ANTON 

REQUERENTE: ANDREIA FERNANDA ROCHA RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO 

ESTÁVEL, GUARDA, ALIMENTOS, E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, 

ajuizada por ANDREIA FERNANDA ROCHA RIBEIRO e ROGERS 

ANUNCIAÇÃO ANTON. As partes informam que realizaram acordo em 

relação: i) ao período em que viveram em união estável; ii) guarda, visitas 

e alimentos devidos à filha menor. Ao final, em síntese, requer a 

homologação do acordo. O membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à homologação do acordo (ID n.º 19049577). Pelo exposto e o 

que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo 

realizado no ID n.º 17135098 por sentença, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, extinguindo a presente com resolução do mérito. 

Expeça-se termo de guarda em favor da genitora da Infante, bem como 

Carta de Sentença (união estável). Isento de custas, ante a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. As partes arcarão com os honorários 

dos seus respectivos Advogados (art. 90, § 2.º do C.P.C.). Transitado em 

julgado, certifique-se e procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010210-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCILEY FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMO DE MENEZES (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1010210-94.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JORCILEY FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: COSMO DE MENEZES Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO (COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA)ajuizada por JORCILEY FRANCISCO FERREIRA em favor de 

COSMO DE MENEZES. No ID n.º 19835050 determinou-se a intimação 

pessoal da parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) sob 

pena de extinção do feito. A parte foi intimada pessoalmente (ID n.º 

21213330), cujo prazo transcorreu in albis (ID n.º 21452117). Com vista 

dos autos, o membro do Ministério Público emitiu parecer favorável à 

extinção do feito sem resolução do mérito (ID n.º 21584372). Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Interdição (Com Pedido de Curatela Provisória) ajuizada por Jorciley 

Francisco Ferreira em favor de Cosmo de Menezes. Em que pese a parte 

Autora ter sido devidamente intimada para que promovesse os atos e 

diligências, deixou transcorrer in albis o prazo. Em decorrência do 

abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos. Revogo a liminar concedida (ID n.º 8678669), torno sem 

efeito o Alvará de Curatela (ID n.º 9505697), e determino seja oficiado o 

I.N.S.S., para que tome conhecimento da presente Sentença. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se as partes. Sem custas, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Isento de verba honorária, por 

inexistir litígio. Transitado em julgado, arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026708-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY ALVES COLTURATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO COLTURATO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO (COM PEDIDO DE 

CURATELA PROVISÓRIA) ajuizada por MARLY ALVES COLURATO em 

favor de JOSÉ EDUARDO COLTURATO. A parte Autora pugna pela 

extinção do feito, ante o óbito do Interditando (ID n.º 22400239). Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de 

Interdição (Com Pedido de Curatela Provisória) ajuizada por Marly Alves 

Colurato em favor de José Eduardo Colturato. A parte Autora pugna pela 

extinção do feito, ante o óbito do Interditando (ID n.º 22400239). Desse 

modo, há evidente perda do objeto. Em decorrência da perda do objeto, 

DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, com fulcro no inciso IV do art. 485 do 

NCPC, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Revogo a liminar 

concedida no ID n.º 21210284, torno sem efeito o Alvará de Curatela (ID 

n.º 21325355), e determino seja oficiado o I.N.S.S., para que tome 

conhecimento da presente Sentença. Cientifique-se o Ministério Público. 

Isento de custas, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1042453-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO CEBALHO (REQUERENTE)

VANDETE CARMO CEBALHO (REQUERENTE)

VANDERLEIA ROSA CEBALHO (REQUERENTE)

VANDENILDO CATARINO CEBALHO (REQUERENTE)

VANILDO CATARINO CEBALHO (REQUERENTE)

VALKIRIA NEUZA CEBALHO CORREIA (REQUERENTE)

VANICREIA APARECIDA CEBALHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA NEVES CEBALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1042453-23.2019.8.11.0041. REQUERENTE: VALKIRIA NEUZA CEBALHO 

CORREIA, VANICREIA APARECIDA CEBALHO NEVES, VANDERLEIA ROSA 

CEBALHO, VANDETE CARMO CEBALHO, VANILDO CATARINO CEBALHO, 

VANDENILDO CATARINO CEBALHO, VENANCIO CEBALHO REQUERIDO: 

NEUZA NEVES CEBALHO Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por VALKIRIA NEUZA CEBALHO E OUTROS em favor 

de NEUZA NEVES CEBALHO. As partes Autoras pugnam pela extinção do 

feito, ante o óbito da Interditanda (ID n.º 25547473). Vieram conclusos os 

autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de Interdição com 

Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência ajuizada por Valkiria 

Neuza Cebalho e Outros em favor de Neuza Neves Cebalho. As partes 

Autoras pugnam pela extinção do feito, ante o óbito da Interditanda (ID n.º 

25547473). Desse modo, há evidente perda do objeto. Em decorrência da 

perda do objeto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, com fulcro no inciso IV 

do art. 485 do NCPC, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Revogo a liminar concedida no ID n.º 24485124, torno sem efeito o Alvará 

de Curatela (ID n.º 24634536), e determino seja oficiado o I.N.S.S., para 

que tome conhecimento da presente Sentença. Cientifique-se o Ministério 

Público. Isento de custas, pois a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025118-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PATRICIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1025118-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ALESSANDRA PATRICIA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO 

MARTINS Vistos, etc. A parte Autora requer a desistência da ação (ID n.º 

25082921). Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por 

parte da autora da presente ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), 

extinguindo o feito Sem Resolução do Mérito, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos. Revogo a liminar concedida no ID n.º 9461231, 

torno sem efeito o Alvará de Curatela (ID n.º 11828840), e determino seja 

oficiado o I.N.S.S., para que tome conhecimento da presente Sentença. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, pois concedo os benefícios 

da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba honorária, ante a 

inexistência de litígio. Transitado em Julgado, arquive-se, procedendo com 

a devida baixa e anotação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002386-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO LIMINAR E 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA CURATELA ajuizada por NATALICE 

APARECIDA DA SILVA em favor de WILSON GOMES DA SILVA. A parte 

Autora pugna pela extinção do feito, ante o óbito do Interditando (ID n.º 

21079910). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – 

se de Ação de Interdição com Pedido Liminar e Antecipação dos Efeitos da 

Curatela ajuizada por Natalice Aparecida da Silva em favor de Wilson 

Gomes da Silva. A parte Autora pugna pela extinção do feito, ante o óbito 

do Interditando (ID n.º 21079910). Desse modo, há evidente perda do 

objeto. Em decorrência da perda do objeto, DEIXO DE RESOLVER O 

MÉRITO, com fulcro no inciso IV do art. 485 do NCPC, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Revogo a liminar concedida no ID n.º 

5920522, torno sem efeito o Alvará de Curatela (ID n.º 7231424), e 

determino seja oficiado o I.N.S.S., para que tome conhecimento da 

presente Sentença. Cientifique-se o Ministério Público. Isento de custas, 

pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039047-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MARINHO DE MELO (REQUERENTE)

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

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1039047-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

MARINHO DE MELO Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ 

JUDICIAL interposto por MARIA DE LOURDES MARINHO DE MELO, 

objetivando a concessão de medida judicial para levantar importância 

correspondente ao PIS junto à Caixa Econômica Federal, em nome do 

cônjuge FRANCISCO DE ASSIS MELO, falecido em 15 de dezembro de 

1984. O pedido veio acompanhado de documentos. Extrato da existência 

de valores referente ao PIS em nome da de cujus no ID nº 26660583. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial comprova que 

MARIA DE LOURDES MARINHO DE MELO, é viúva do senhor FRANCISCO 

DE ASSIS MELO, conforme certidão de óbito e casamento no Id nº 

16421394 e 16421393. Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, 

por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL, a favor da requerente MARIA DE LOURDES MARINHO 

DE MELO a fim de que efetue o saque dos valores informados pela Caixa 

Econômica Federal nº ID 26660583 (PIS), em nome do falecido FRANCISCO 

DE ASSIS MELO. Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025118-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PATRICIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por ALESSANDRA PATRÍCIA DO 

ESPÍRITO SANTO MARTINS em favor de VICTOR HUGO DO ESPÍRITO 

SANTO MARTINS. Informa a parte genitora do Interditando que seu filho 

possui Síndrome de Imaturidade do Sistema Nervoso Central – CID 10F09, 

cujo tratamento é realizado por vários anos. Ao final, em síntese, requer: i) 

a decretação da curatela do Senhor Victor Hugo do Espírito Santo Martins. 

Com a inicial vieram documentos. Na decisão que realizou o Juízo de 

Admissibilidade da petição nomeou-se a Senhora Alessandra Patrícia do 

Espírito Santo Martins como curadora do filho Victor Hugo do Espírito 

Santo Martins, bem como designou data para realizar o interrogatório do 

Interditando (ID n.º 9461231). Durante a audiência de Interrogatório (ID n.º 

10218096): i) o interditando foi ouvido; ii) nomeou-se a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso para defender os interesses do Senhor Victor 

Hugo do Espírito Santo Martins; iii) oficiou-se a Secretaria Estadual de 

Saúde para indicar médico perito. Termo de Compromisso e Alvará de 

Curatela (ID n.º 11828840). Contestação por negativa geral acostada no ID 

n.º 14748635. No Laudo Técnico Psiquiátrico juntado sob ID n.º 25304692 

a Doutora Luciana Pelissari Arcos, CRM/MT 5227 – RQE 4888 diagnosticou 

que o Interditando possui Transtorno Específico Misto do Desenvolvimento 

+ Retardo Mental Não Especificado (CID F83 + F79) e segundo sua 

avaliação ele necessita de curatela para gerir todos os seus atos (vida 

civil e cuidados pessoais). As partes se manifestaram em relação ao 

Laudo (ID n.º 25322070 e 25509768). Com vista dos autos, o membro do 

Ministério Público opinou pelo julgamento antecipado do mérito, mediante a 

decretação da extinção deste feito, com julgamento do mérito, mediante 

deferimento do pleiteado na petição inicial (ID n.º 25912310). Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por 

Alessandra Patrícia do Espírito Santo Martins em favor de Victor Hugo do 

Espírito Santo Martins. Preliminarmente, risque-se a Sentença proferida 

sob ID n.º 26477166, por não corresponder ao processo. No caso em 

exame, entendo plenamente possível o julgamento antecipado da lide 

consoante à permissão contida no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que não há necessidade de produção de 

outras provas. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. 1. O JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA, 

NEM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUANDO A PROVA 

PERICIAL SE AFIGURA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS 

FATOS DA DEMANDA, SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 2. NÃO SE ACOLHE O PEDIDO DE INTERDIÇÃO 

FORMULADO NA INICIAL SE O LAUDO PERICIAL CONCLUIU PELA 

CAPACIDADE DA INTERDITANDA PARA REGER SUA VIDA PESSOAL E 

ADMINISTRAR OS SEUS BENS, CONFIRMANDO CONSTATAÇÃO FEITA 

PELO JUIZ DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJ-DF - APL: 682613820068070001 DF 0068261-38.2006.807.0001, 

Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 18/02/2009, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 12/03/2009, DJ-e Pág. 84). No Laudo Técnico 

Psiquiátrico juntado sob ID n.º 25304692 a Doutora Luciana Pelissari 

Arcos, CRM/MT 5227 – RQE 4888 diagnosticou que o Interditando possui 

Transtorno Específico Misto do Desenvolvimento + Retardo Mental Não 

Especificado (CID F83 + F79) e segundo sua avaliação ele necessita de 

curatela para gerir todos os seus atos (vida civil e cuidados pessoais). 

Deste modo, a parte autora provou nos autos o alegado na inicial. 

Inicialmente proposta como Ação de Interdição, com a entrada em vigor do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), a presente ação 

teve alterado o seu conteúdo jurídico, possuindo, agora, a finalidade de 

colocação da pessoa deficiente, quando necessário, sob Curatela[1] (art. 

85, da Lei 13.146/2015) e a definição dos seus termos (art. 1.768, do CC). 

Ainda, conforme dispõe o art. 85, §2º, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, a curatela é medida extraordinária, a fim de preservar os 

interesses do curatelado, em especial, em razão de que, atualmente, são 

consideradas como relativamente incapazes, as pessoas que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade (art. 3º, III, 

do CC). Embora o atestado/laudo médico juntado aos autos tenha 

constatado que o requerido é incapaz para todos os atos da vida civil, 

conforme já explanado, com o advento do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/2015), a deficiência[2], não se restringe mais os 

direitos da pessoa com deficiência de forma ampla e genérica, vez que lhe 

é assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Desta forma, o referido Estatuto assegura que a pessoa 

possa casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de 

decidir sobre o número de filhos, votar, dentre outros[3]. À vista disso, 

conclui-se que o requerido, deve ser submetido à curatela, a fim de que, 

nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, seja assistido em relação aos 

atos de natureza negocial e patrimonial[4]. Portanto, em face ao exposto e 

por mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO INICIAL (art. 487, I, do 
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C.P.C.), ratifico a liminar concedida no ID n.º 9461231, e nomeio como 

CURADORA do requerido a Senhora ALESSANDRA PATRICIA DO 

ESPÍRITO SANTO, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, devendo ele assinar o termo de curatela assim que registrada 

a sentença, incumbindo-se de assistir ao curatelado (requerido) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo a curadora 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome do Curatelado e da Curadora, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometida de doença mental, nos moldes do artigo 1.184, 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. Isento de custa, ante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita (ID n.º 9461231). Deixo de condenar em verba honorária, por 

inexistir litígio. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] "Não há 

que se falar mais de 'interdição', que, em nosso direito, sempre teve por 

finalidade vedar o exercício, pela pessoa com deficiência mental ou 

intelectual, de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação de seu 

curador. Cuidar-se-á, apenas, de curatela específica, para determinados 

atos". (LÔBO, Paulo. Com os avanços legais, pessoas com deficiência 

mental não são mais incapazes [Internet]. Agosto 2015. Disponível em:. 

Acesso em 20.11.2015). [2] Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência 

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. [3] Art. 6° A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir 

união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o 

direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua 

fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito 

à família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à 

guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Art. 85. (...)§ 1o A 

definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. [4] Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (...).

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0011540-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIBER DE OLVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

ANDRESSA DOMINGAS PEREIRA (REQUERENTE)

MARILEIDE DE AMORIM SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ROSA LUZIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MARILENA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

RUAN DOMINGOS PEREIRA (REQUERENTE)

ROBSON MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MILTON JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0011540-80.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARILENA DE OLIVEIRA 

PEREIRA, RUAN DOMINGOS PEREIRA, ANDRESSA DOMINGAS PEREIRA, 

KLEIBER DE OLVEIRA PEREIRA, ROSA LUZIA DE OLIVEIRA PEREIRA, 

MARILEIDE DE AMORIM SILVA PEREIRA, MILTON JOSE DE OLIVEIRA 

PEREIRA, ROBSON MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA, RONALDO BENEDITO 

DE OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: MANOEL PEDRO PEREIRA Vistos, etc. 

Trata – se de INVENTÁRIO interposto por MARILENA DE OLIVEIRA 

PEREIRA e outros do bem deixado por MANOEL PEDRO PEREIRA, falecido 

no dia 11/11/2001 (certidão de óbito Id nº 24323063). O pedido veio 

acompanhado de documentos. A autora requer a expedição de alvará 

judicial autorizando o levantamento de valores depositados na conta 

judicial do Poder Judiciário, declarando a inventariante que não possui 

bens imóveis em nome do falecido somente valores depositados em juízo. 

Termo de renúncia dos herdeiros Id nº 27525226. Comprovante de 

existência de valores em nome do falecido (Id nº 27348938). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Ocorre que se trata somente de valores em nome do 

falecido, deste modo, converto o presente inventário em alvará. A 

documentação juntada na inicial comprova que a senhora MARILENA DE 

OLIVEIRA PEREIRA é viúva do falecido MANOEL PEDRO PEREIRA, 

conforme certidões de óbito e casamento, bem como os filhos e netos 

renunciam, conforme Id nº 27525226. Assim sendo, acolho a pretensão da 

parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para determinar a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor da Requerente MARILENA DE 

OLIVEIRA PEREIRA, a fim de que efetue a transferência junto a Conta 

Judicial dos valores, conforme extrato Id nº 27349291. Intime-se a senhora 

Marilena na pessoa do seu patrono, via DJE, para juntar aos autos a conta 

bancária para transferência. Transitado em julgado certifique – se e 

arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito.

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042392-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042392-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005145-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. S. (EXEQUENTE)

J. M. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. -. P. E. A. L. (EXECUTADO)

M. K. D. D. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, citada (ID 26166058), a empresa 

MK Motos deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, se manifestar. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022896-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALMEIDA ZAITUNE (REQUERENTE)

MARIA FATIMA GOMES ALMEIDA ZAITUNE (REQUERENTE)

MAIRA ALMEIDA ZAITUNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS DO AMARAL ZAITUNE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, para cumprimento da decisão de ID 

21580813, impulsiono os autos para intimar a parte Inventariante a fim de, 

no prazo legal, declinar nos autos sua conta bancária, possbilitando assim 

a expedição do competente alvará eletrônico. Cuiabá/MT, 17 de dezembro 

de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032328-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. F. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SACCHETTIN VIEIRA DOS SANTOS FRAGA OAB - PR64056 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação da exequente 

no ID 27471733, impulsiono os autos para intimar a parte executada a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0011223-34.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0011223-34.2006.8.11.0041 Valor da causa: R$ 531,60 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: Nome: 

FRANCIS JÚNIOR ALVES FARIAS, representado por ARLENE ALVES 

GOES POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

POR MEIO DA DEFENSORIA PUBLICA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

ID. 24200251. "VISTOS, ETC. Tendo em vista o lapso considerável em que 

os autos encontravam-se arquivados provisoriamente, determino que se 

intime a parte autora através do seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se em prosseguimento. Decorrido in albis o 

alusivo prazo, intime-se, pessoalmente, a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, §1º, do CPC/2015. Sendo frustrada a diligência 

supra, intime-se a parte requerente por edital. Intimem-se. 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, 

FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

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

Processo Número: 1018687-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1018687-09.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 10.023,36 ESPÉCIE: 

[Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: HUMBERTO CAMPOS PEREIRA POLO PASSIVO: Nome: JULIANA 

ALVES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

ID. 26629621. " Certifico que, intimada da decisão de ID 20616382, a parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com fundamento no 

art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono estes autos para expedir mandado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 56 de 700



para intimação pessoal da parte autora/exeqüente, para no prazo de 5 

(cinco) dias dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, sob pena de extinção." 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, FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 

17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004200-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA CANDIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

SEBASTIAO JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA GLORIA DA CRUZ (REQUERENTE)

NAIR BATISTA DA CRUZ (REQUERENTE)

SILVIO FELISMINO DA CRUZ (REQUERENTE)

DIRCE MARIA DA CRUZ DELFINO (REQUERENTE)

OLINDA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

CLEUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

ANA APARECIDA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT12525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA BATISTA DE SOUZA CRUZ (INVENTARIADO)

SANTO JOSE DA CRUZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1004200-97.2018 VISTOS, ETC. Determino a intimação dos 

demais interessados para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

aquiescência sobre as primeiras, últimas declarações e plano de partilha 

apresentados nos ID’s. 27470092 e 27481340. Deixo de apreciar o pedido 

de ID. 23221758, eis que o respectivo alvará fora colacionado no ID. 

23969792 e 24111000. Após, conclusos para eventual homologação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037328-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. A. A. D. S. (EXEQUENTE)

I. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AGUIAR AMORIM OAB - 044.391.751-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1037328-45.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 31,22 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: L. 

V. A. A. D. S e I. D. S. A. representandos (as) por ELAINE AGUIAR 

AMORIM POLO PASSIVO: Nome: ERAKE GOMES DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: ID. 25280608. "Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono estes autos para 

expedir mandado para intimação pessoal da parte autora/exeqüente, para 

no prazo de 5 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, praticando o ato 

que lhe compete, sob pena de extinção." 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, FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE 

MORAES, digitei. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1055493-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO (REQUERENTE)

EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA OAB - MT17009/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE CASTRILLON DO CARMO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1055493-72.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27055512, bem como 

para comparecer à audiência de ENTREVISTA designada para o dia 

19/02/2020, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

17 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0004509-10.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TEREZINHA ROSA (REQUERENTE)

ANDRE CURSINO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE NILCE DOMINGAS DA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0004509-10.1996.8.11.0041 – Classe: 

INVENTÁRIO (39) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 3ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1053975-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONY HUDSON PINHEIRO RAMOS (IMPETRANTE)

TATIANA RIBEIRO SOARES (IMPETRANTE)

JOAO JUSTINO PAES BARROS (IMPETRANTE)

RENE RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Infringentes em face da decisão proferida ID 

26486313. Desse modo, intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os declaratórios (CPC, 

art. 1.023, §2). Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 843956 Nr: 47825-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 47825-77.2013.811.0041 (Cód. 843956)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: LUIZ ALBERTO LEITE RIBEIRO

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Posterior à Decisão (f. 115) que reconheceu a incompetência deste Juízo 

e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Capital, o autor da ação informou (f. 116) “a perda de objeto, 

em razão de já ter sido pago a RPV”.

Em que pese a ordem averbada (f. 115), entretanto, em prestígio ao 

princípio da economia processual, aliado ao fato superveniente noticiado 

pelo próprio exequente (f. 116), constata-se exaurida a prestação 

jurisdicional (quitação do objeto da execução) inexistindo razões para 

prosseguimento deste processo.

Nestas condições, em caráter excepcional, revogo o comando judicial (f. 

116) e determino o arquivamento destes autos, observado as anotações 

de estilo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 845968 Nr: 49605-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR, WALDOMIRO DE 

FRANCESCHI, WALDIR PEREIRA MATOS, SILVIO JOSÉ DA SILVA, 

VIRGILIO CELSO DE SENE, SIMONE DE CARVALHO, SIDNEY MARTINS, 

VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, VALDENIR ADILSON DA SILVA, 

UBIRAÇU DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 49605-52.2013.811.0041 (cód. 845968)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR e outros

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 172). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 173/180). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 180v/287).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).
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 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 854614 Nr: 57145-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO: 57145-54.2013.811.0041 (cód. 854614)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: MARIA DO CARMO MUNIZ

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 268). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 269/276). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 277/355).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 838037 Nr: 42760-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MACHADO GUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - 

OAB:10.435 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO: 42760-04.2013.811.0041 (cód. 838037)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: LUCIANA MACHADO GUIM

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 198). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois a 

exequente entrou para o Sistema Público Estadual apenas em 2002. 

Invocou a teoria da “liquidação zero” (f. 200/201).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). 

Ao executado determino ainda, no mesmo prazo, juntar aos autos as 

fichas financeiras da exequente.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 59 de 700



objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 849228 Nr: 52476-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LEITE DE OLIVEIRA, CRISTIANE OLIVEIRA 

VASCONCELOS, ELI REGINA MAGALHÃES DA SILVA, DOMINGOS DIAS 

DE MOURA, DILZA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, ELENICE ROSANA SANTA 

CRUZ, JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE, MAURICIO JANUÁRIO DA 

SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES VELOSO, FLORACI MARIA DA 

SILVA, JUREMA FRANÇA DA GUIA SOUZA, LOZIANE MARTINS DE 

MAGALHAES, MARIA APARECIDA DE MEDEIROS, MARIA DE FÁTIMA 

MARTINS, VANETE TEIXEIRA DAMACENO, ZILDINETE JOANA DE ALMEIDA 

NEVES, OCTACILIA ALBERTINA DE AMORIM, OTILIA NUNES DE SIQUEIRA 

E SILVA, PATRÍCIA SUZANA DA SILVA, PAULO SÉRGIO MESSIAS DOS 

SANTOS, SIRLENE SANTANA CIRILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 PROCESSO: 52476-55.2013.811.0041 (cód. 849228)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: ANA LEITE DE OLIVEIRA e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC. O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois em 

decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 626/631), reiterou (f. 635/647). 

Manifestações dos exequentes (f. 648/651 e 659/667).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). 

Ao executado (município de Cuiabá) determino que no mesmo prazo, juntar 

aos autos as fichas financeiras dos exequentes.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais) referentes aos 

honorários periciais, para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o 

pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário 

na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita 

com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 857802 Nr: 60031-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH DOURADO DA SILVA, MONICA ROSA DA 

SILVA, ERIENA VIEIRA DE ALMEIDA, ALAIL DE ALMEIDA ARINOS, IVONE 

ZEBINA DA SILVA SIQUEIRA, LORETE FATIMA DAL PRA, PAULO CESAR 

MODESTO DA SILVA, EZIO ROSA DA SILVA, JOZEMAR FLORENCIO DOS 

REIS, LAURO COSME DE MORAES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - 

OAB:PGM

 PROCESSO: 60031-26.2013.811.0041 (cód. 857802)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: MARGARETH DOURADO DA SILVA e outros

 EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 260). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial. Afirmou ainda que determinados 

exequentes foram admitidos no serviço público após o ano 1994 (f. 

266/272). Juntou cópia de fichas financeiras e demais documentos (f. 

273/595).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ás partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 
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R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no 

prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única 

Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de 

valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 889324 Nr: 22811-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA CONCEIÇÃO AMORIM E SILVA, 

AURIBELA MARIA PINTO, CILBENE APARECIDA HARDMAN, DIVINO JOSÉ 

DE ARRUDA TSUKAMOTO, ANTONIA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA, 

DARLEY KURY MARQUES, GIOVANIA TEIXEIRA DUARTE, ETEVALDINA 

MENDES DA SILVA, GERUSA MARIA DE CAMPOS, GILMON FERREIRA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT, PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE CUIABÁ / MT - OAB:

 PROCESSO: 22811-57.2014.811.0041 (cód. 889324)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: ANGELA CRISTINA CONCEIÇÃO AMORIM SILVA e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 338/347). O executado afirmou que não há nada a ser pago, 

pois em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os 

servidores públicos a efetiva incorporação salarial (f. 350/354). Juntou 

cópia de fichas financeiras e demais documentos (f. 355/434).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto a ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no 

prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única 

Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de 

valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 902136 Nr: 31402-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARENA DOS ANJOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETRONILO GAMA - 

OAB:1.8127, ONEIAS PETRONÍLO GAMA - OAB:16760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 PROCESSO: 31402-08.2014.811.0041 (cód. 902136)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: NAZARENA DOS ANJOS GAMA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 228). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 229/235). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 235v/314).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à exequente a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). O 

executada já indicou assistente técnico e quesitos (f. 235-verso).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).
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Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 843374 Nr: 47298-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MARIA DE SOUZA ABUCHAIN, INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, JOANITA LIMA DOS SANTOS, IVONE NICOLOTTI FERRI, 

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA, LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA, 

NÁDIA PRADO MOURA BIANCARDINI, MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA 

ALMEIDA, MARIZETH MAZARELO DA CRUZ NASCIMENTO, ZIRLEY 

RUFINO DA SILVA BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 47298-28.2013.811.0041 (cód. 843374)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: ISABEL MARIA DE SOUZA ABUCHAIN e outros

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 385/386 e f. 472). O executado afirmou que não há nada a ser 

pago, pois em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os 

servidores públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da 

“liquidação zero” (f. 403/411). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 411v/471 e 474/532). Manifestação dos exequentes (f. 

533/541).

 É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

Apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1024484 Nr: 34088-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE TORRES OLIVEIRA, FLAVIO PEREIRA 

CRUZ, SIDNÉA MARTINS DE MENEZES, GIOVANA MARIA DO 

NASCIMENTO, LUZIA ROCHA SILVA VICENTIN, MAIRA REGINA SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 PROCESSO: 34088-36.2015.811.0041 (cód. 1024484)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: FÁBIO HENRIQUE TORRES OLIVEIRA e outros

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 384). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 385/391). Juntou as cópias (f. 392/489).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ao executado a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC), 

bem como, determino que no mesmo prazo, junte as fichas financeiras dos 

exequentes. Os exequentes já apresentaram quesitos (f. 490/491).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 
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técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1057037-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA (LITISCONSORTES)

PREGOEIRO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENCIA DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO SGEL ALMT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Com sustentáculo nas considerações encimadas e às especificidades da 

situação fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada 

é medida temerária, ante a presunção de legalidade do ato administrativo. 

Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade 

nominada como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038969-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JERONIMO VIEGAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

presidente do processo administrativo disciplinar da UNISCOR 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38379 Nr: 12824-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES DAS NEVES, JOÃO FERNANDES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o beneficiário do RPV 

de fls. 362 Sr. João Fernandes de Souza, para informar CPF e número de 

conta bancária para transferência de valor depositado em conta judicial 

vinculada a estes autos, conforme extrato de fls. 373.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010609-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049328-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040616-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

E. D. M. G. (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059548-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1059548-66.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): CASSIA CABRAL DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe 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, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018). Diante do quadro posto, e 

por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de 

ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja 

matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, 

parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo 

respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 

n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1056213-39.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: MAURO IVOGLO & CIA LTDA IMPETRADO: GERENTE DA 

GERENCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - 

GJIC Vistos. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

MAURO IVOGLO & CIA. LTDA contra o Coordenador da Coordenadoria de 

Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da Secretaria de Estado 

de Fazenda de Mato Grosso , ambos qualificados nos autos Em sua 

petição inicial, a empresa impetrante afirmou, em síntese, que: a) no dia 

18/06/2018, por meio da notificação fiscal 357383/693/11/2018 tomou 

conhecimento que contra si havia sido emitido um documento denominado 

“multa acessória”, no qual estava sendo exigido o recolhimento de uma 

multa no valor original de R$ 43.339,70. b) o referido crédito foi impugnado 

ao “fundamento de que na ocasião estava efetuando por conta da 

empresa Raízen Combustíveis S.A (Shell) um transporte de mercadoria 

para um destinatário (Empresa de Energia São Manoel S. A.) no município 

de Jacareacanga no Estado do Pará, e que no trajeto entre a origem e o 

destino do transporte não havia nenhum posto de fiscalização da SEFAZ, 

demonstrando na sua defesa qual foi o trajeto seguido, indicando os locais 

pelos quais passou e anexando inclusive fotos extraídas do google map 

com a indicação da rota percorrida”. c) relata que mesmo com a juntada da 

devida comprovação da idoneidade da operação e da prestação por meio 

de notas fiscais e dos conhecimentos de transporte rodoviário, a 

impugnação foi indeferida pelo órgão julgador da SEFAZ. d) assevera que 

tal multa é ilegal, porquanto a nomenclatura do documento (multa 

acessória) e a tipificação da infração (artigo 45, IV, m da Lei 7.098/98) 

encontram-se equivocadas, além de que não restou demonstrada 

qualquer responsabilidade para sua caracterização como devedor 

solidário, bem ainda o fato que no trajeto entre o início da prestação do 

serviço de transporte da mercadoria até a fronteira dos Estado de Mato 

Grosso e do Pará, destino do produto, não há nenhum posto de 

fiscalização. e) solicita, liminarmente, “a autoridade impetrada suspenda de 

imediato a exigibilidade do crédito tributário mediante a exclusão do 

respectivo débito do seu sistema de conta corrente” É a síntese. 

Fundamento e decido. O mandado de segurança é remédio constitucional 

adequado para proteger direito líquido e certo “sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, conforme 

dispõe art. 1º da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 5º/CF. Para 

concessão da medida liminar faz-se necessária a presença dos 

pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a 

relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade de ineficácia da 

medida caso não deferida a providência cautelar. O documento de ID 

26586232 lavrado pela autoridade fiscal demonstra que a impetrante 

realizou o transporte de combustível entre as cidades de Cuiabá - MT e 

Jacareacanga-PA, todavia não realizou o registro de passagem eletrônico 

pelo posto fiscal do Estado de Mato Grosso conforme disciplina a 

legislação em vigor. Percebe-se, ainda, que a impetrante foi considerada 

devedora solidaria do credito tributário. Com efeito, alega a impetrante que: 

i) documento alcunhado de “multa acessória”, não é instrumento legal de 

constituição de crédito tributário previsto na legislação estadual do tributo 

(art. 39 –B da Lei 7.098/98); ii) tipificação errônea da infração; iii) não 

restou demonstrada qualquer interesse comum para caracterização da 

responsabilidade solidaria, iv) no trajeto entre o início da prestação do 

serviço de transporte da mercadoria até a fronteira dos Estado de Mato 

Grosso e do Pará, destino do produto, não há nenhum posto de 

fiscalização. No tocante aos vícios dos autos de infração, embora a 

impetrante alegue erro na capitulação legal e na identificação do referido 

crédito, observo pelo teor do auto que é possível de identificar o objeto da 

exação, logo o contribuinte deve se defender dos fatos narrados, e não 

da capitulação legal disposta. Ademais, se confirmado o erro na 

capitulação da autuação ou na própria nomenclatura, tais nulidades 

poderão ser sanadas, mediante a lavratura de novo auto dentro do prazo 

decadencial, devolvendo ao sujeito passivo, acusado ou interessado o 

prazo para defesa. Em relação à responsabilidade solidária, é certo que 

foi a própria impetrante que transportou a mercadoria objeto dos autos, 

portanto caberia a ela ou seu preposto apresentar os documentos fiscais 

emitidos com observância das disposições legais e regulamentares nos 

postos fiscais do Estado de Mato Grosso. Assim, qualquer irregularidade 
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relacionada a documentação fiscal, legitima a figura do transportador 

como responsável solidário pela infração à legislação tributária. Pertinente 

assinalar no ponto que algumas irregularidades relacionadas ao 

documento fiscal (transporte de mercadorias desacompanhadas de 

documento fiscal, ausência de parada no posto fiscal da entrada/saída da 

unidade federativa, entre outras), justifica a solidariedade do 

transportador, porquanto cabe a ele precedentemente ao início do 

transporte averiguar minimamente a legalidade e validade do documento 

fiscal, bem ainda as regras relacionadas as paradas obrigatórias para 

checagem das mercadorias. De outro giro, impende observar, que a 

apresentação do documento fiscal em todas os postos fiscais por onde 

transitar a mercadoria, para oposição do carimbo e visto do servidor 

competente é uma das obrigações do contribuinte nos termos do art. 17, 

incisos III, XIV e XV da Lei 7.098/98. Com efeito, a impetrante informou “ 

que ultrapassou sim, os limites dos Estados de MATO GROSSO x PARÁ, 

só que neste trajeto feito pela requerente não existe posto fiscal, de onde 

originou a Notificação de Lançamento. Vale frisar novamente que o Posto 

Fiscal mais próximo fica a 170 km de distância da cidade de Nova Santa 

Helena-MT, na cidade de Guarantã do Norte - MT, Posto Fiscal 

“CACHIMBO” na Rod. BR 163, divisa de MT x PA”. Ora, diante de tal 

circunstância, no mínimo a priori entendo inadmissível a aceitação da 

validade profusa de obrigação acessória que imponha o contribuinte a 

efetuar uma rota mais longa, isto é, dispendiosa, tão-somente que o fisco 

verifique fisicamente a mercadoria. Registre-se, por oportuno, que é dever 

do Fazenda Pública constituir os postos fiscais em todos os pontos de 

divisa e não obrigar o contribuinte a se descolocar para a localidade mais 

próxima, alterando seu trajeto de entrega da mercadoria. Nesse contexto, 

contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de 

natureza confiscatória, compelir o contribuinte ou o transportador estipular 

um itinerário diferenciado para atender as exigências da norma que 

carece de maior efetividade, já que o Fisco mato-grossense na região 

norte conta apenas com o posto fiscal (Cachimbo), conforme se infere da 

c o n s u l t a  r e a l i z a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i t e 

http://www5.sefaz.mt.gov.br/localizacao-geografica. Por todo o exposto, 

verifico a relevância do fundamento do direito da impetrante, bem ainda o 

perigo da demora, porquanto o lançamento de débito tributário em conta 

corrente fiscal ocasiona a suspensão da emissão de certidões dentre 

outras sanções. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com 

base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR e, 

por consequência de causa e efeito, determino que a autoridade promova 

exclusivamente em relação à impetrante a suspensão do MULTA 

ACESSÓRIA Nº. 357383/693/11/2018 e todos os efeitos decorrentes, até 

ulterior deliberação deste juízo, pena de multa diária. Notifique-se a 

autoridade nominada como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes, (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), observado disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem as informações, certifique-se 

e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos (art. 12, parágrafo único da Lei MS). Às 

urgentes providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em substituição tabelar
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Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos (IMPETRADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá PROCESSO: 

1059783-33.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE: FELIPE RAHMAN MUHL ADVOGADO : MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN/MT – Sr. Gustavo 

Reis Lobo de Vasconcellos, Vistos. MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por FELIPE RAHMAN MUHL contra suposto ato coator praticado 

pelo PRESIDENTE DO DETRAN/MT - Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos, 

com pedido liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das 

multas sobre o veículo I/M. BENZ E250 AVN, placas QCR9100, ano/modelo 

2017/2017, cor cinza, para fins de licenciamento e transferência do 

veículo. É a síntese. Fundamento e Decido. O mandado de segurança é 

remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo 

“sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”, conforme dispõe art. 1º da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 

5º/CF. Para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença 

dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a 

relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade de ineficácia da 

medida caso não deferida a providência cautelar. Flui dos autos que o 

impetrante buscou licenciar o seu veículo perante os DETRAN/MT, no 

entanto, foi compelido ao pagamento prévio de multa decorrente de 

infração de trânsito. Sustenta, todavia, que não foi devidamente notificado 

das infrações que recaem sobre o veículo, o que viola o seu direito de 

defesa. A emissão do licenciamento do veículo condicionado a prévio 

pagamento de multa administrativa sem a prova inequívoca da regular 

notificação, pressupõe abuso de poder pela autoridade apontada como 

coatora. No entanto, não se verifica a alegada irregularidade. Após a 

análise do contexto processual e do extrato do DETRAN, constata-se que 

sobre o veículo consta multa federal  (DNIT-000300- 

S012498473-7471/00(TRANSITAR /VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 

PERMITIDA EM MAIS 50%), do qual o infrator ao que tudo indica foi 

notificado na autuação em 15/01/2019 e da penalidade em 19/06/2019, 

conforme se infere do documento de ID 27408442. Com efeito, foge da 

competência da autoridade apontada como coatora apurar/identificar se 

houve notificação válida de multas aplicadas por outros órgãos (PRF) e/ou 

unidades federativas, o que inviabiliza, por corolário lógico de causa e 

efeito, a emissão de documento veicular por impossibilidade de aferir à 

alegada “irregularidade”. Os documentos encartados, não demonstram, 

nesta fase de cognição sumária, a boa aparência do direito do impetrante, 

porquanto há óbice intransponível para a análise da violação do alegado 

direito líquido e certo, em razão da ausência de prova material da quitação 

dos tributos e existência de pendencia de competência do órgão/jurisdição 

federal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade 

indicada como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o MP (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1060128-96.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANDERSON LUCIANO LOURENCO RÉU: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Defiro para a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que, a princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do CPC. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Intime-se. Às 

providências. Cuiabá, 9 de dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1059559-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) 

DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059559-95.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: ARIES TRANSPORTES LTDA - 

ME IMPETRADO: COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS 

PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT, ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO, ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ARIES 

TRANSPORTES LTDA contra suposto ato coator praticado pelo 

COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS – “CIOR” 

no qual requer que as “autoridades coatoras que se abstenham de efetuar 

lançamento tributário da Taxa de Segurança Contra Incêndio em desfavor 

das Impetrantes até o trânsito em julgado da presente ação mandamental, 

nos termos do artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional e artigo 7º, III, 

da Lei 12.016/09”. É a síntese. Fundamento e decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei 12.016/2009. Nesta fase de cognição sumária, a apreciação da 

matéria limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da 

medida liminar, quais sejam fummus boni iures e periculum in mora, 

conforme dispostos no art. 7º da Lei nº 12.016/2009. A questão “sub 

examine” aborda a legalidade da taxa de incêndio instituída pela pelo artigo 

100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei Estadual 

n. 9.607/2008, tendo em vista o argumento da impetrante de que referida 

taxa padece de vício de inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 145, II, 

da CF/88 e vício de legalidade por violar os artigos 77 e 88 ambos do 

Código Tributário Nacional. Com efeito, importa anotar que o Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu a 

constitucionalidade da norma que institui a Taxa de Incêndio (Lei Estadual 

n. 4.547/82), em decisão prolatada em Incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade suscitado nos autos do mandado de segurança 

coletivo manejado por Sindicato dos Hotéis Restaurantes, Bares e 

Similares de Várzea Grande/MT. Por sua relevância, vale a transcrição da 

ementa: “É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra 

Incêndio, instituída por meio de Decreto, uma vez que ela possui caráter 

essencial (prevenção de incêndios) e se constitui em contraprestação ao 

serviço específico e divisível, não havendo que se falar em afronta ao 

disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 

77 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de 

Just iça e Supremo Tr ibunal  Federal . ”  (TJMT, ArgInc 

0090777-63.2014.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Tribunal Pleno, julgado em 23/07/2015, publicado no DJE 29/07/2015) Deste 

modo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro suficiente relevância 

jurídica na tese sustentada pelo impetrante, capaz de afastar a presunção 

de legalidade que milita em favor de lei devidamente sancionada, 

presunção ratificada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 

0090777-63.2014.8.11.0000. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. 

Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, querendo, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes 

(art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, 

II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o MP (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, 

conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em substituição 

tabelar

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057669-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057669-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GENERAL MOTORS DO BRASIL 

RÉU: MUNICÍPIO DE JUARA Vistos. A parte autora indicou o Município de 

Juara para figurar no polo passivo da ação anulatória, sendo assim, 

determino a redistribuição do presente feito para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Juara-MT. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em substituição 

tabelar

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060390-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DILSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILSON GABRIEL PADILHA DOS SANTOS OAB - MT26546/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060390-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO DILSON DOS SANTOS 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela 

antecipada, proposta por JOÃO DILSON DOS SANTOS em face do Estado 

de Mato Grosso. O autor afirma que é portador de tumor maligno 

denominado “GLIOBLASTOMA MULTIFORME” neoplasia maligna de sistema 

nervoso central, CID 10 : C 72.9, necessitando do uso do fármaco 

TEMOZOLAMIDA 200mg/m2 (320mg/dia) por 5 dias a cada 4 semanas por 

12 ciclos. Vieram-me conclusos. Decido. Em que pese a distribuição da 

presente ação a este Juízo, inclusive, com seu regular processamento, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da 

Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25.07.2019, alterou a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

atribuindo-lhe o seguinte quadro: Processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. Ademais, nos 

termos do art. 2º, da referida Resolução, as demandas que envolvam 

saúde pública continuarão a tramitar nos respectivos juízos, com exceção 

daquelas em que o direito material pleiteado revista-se de natureza 

continuada (trato sucessivo). Destaca-se que a data de fixação para início 

da distribuição dos feitos, conforme previsto no art.6º daquela Resolução, 

ocorrera em 30.09.2019, conforme Portaria n. 29/2019-CM, publicada no 

DJe n. 10.584, de 25.09.2019. Por todo o exposto, considerando que a lide 

aqui proposta refere-se à prestação continuada, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande. Cumpra-se. Intime-se. Às providências. Cuiabá,17 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em substituição 

tabelar

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032480-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANILDO AMORIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 
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(ADVOGADO(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá PROCESSO: 

1032480-78.2018.811.0041 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA 

REQUERENTE: NILVANILDO AMORIM DE SOUZA ADVOGADO (A): 

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA que move NIVANILDO AMORIM DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), todos 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que está incapacitado para 

o exercício de atividade laborativa por ser portador de “CID 10 - S82 

FRATURA DA PERNA, INCLUINDO TORNOZELO E CID 10 - S51.8 

FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO ANTEBRAÇO”. Aduz que gozou do 

benefício de auxílio-doença pelo INSS até 07 de junho de 2016, data da 

cessação. Sustenta portar direito à continuidade da percepção das 

prestações previdenciárias, ante a alegada permanência do estado de 

incapacidade laborativa. Razão disso, requer, em sede liminar, “o 

restabelecimento do auxílio doença e a posterior conversão/concessão de 

aposentadoria por invalidez”. A ação judicial fora primeiramente interposta 

perante a Justiça Federal, sendo processada pela 6ª Vara do Juizado 

Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Naquele Juízo, 

agendou-se perícia médica judicial, sendo o laudo médico correspondente 

anexado ao id. 15606301. Impugnação do laudo pericial pela parte autora 

ao id. 15606566. Contestação à ação pelo INSS apresentada ao id. 

15606589. Ao id. 15606746, o Juízo processante do feito declarou a 

incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, determinando a 

remessa do processo à Justiça Estadual. Nesta unidade judiciária, as 

partes, intimadas, ratificaram os atos praticados na Justiça Federal (ids. 

15881151 e 15656871). É o relato do essencial. Decido. Segundo dispõe o 

artigo 300, do Código de Processo Civil “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”. Do 

dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da 

tutela de urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Nesse viés, tem-se como probabilidade do 

direito, os argumentos e indícios de prova no bojo dos autos que 

demonstram a plausibilidade do direito vindicado pela parte. Por outro lado, 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre da 

imprescindibilidade de se proteger o direito vindicado de modo premente, 

posto que, do revés, nada adiantará uma proteção vindoura dado o 

possível desaparecimento de seu direito. Sob este enfoque, o pedido de 

tutela de urgência na espécie fundamenta-se no pedido de 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), 

subsidiário ao da conversão deste em aposentadoria por invalidez 

igualmente acidentária (espécie 92). Segundo inteligência do artigo 59 da 

Lei 8.213/91, para o êxito do benefício previdenciário na modalidade 

auxílio-doença (gênero), se faz necessário a presença dos seguintes 

requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado do postulante; (b.) 

cumprimento da carência quando exigida para a percepção do benefício; 

(c.) incapacidade para o trabalho, atestada por perícia médica e; (d.) 

probabilidade de reabilitação para o trabalho. Por conseguinte, o 

auxílio-doença divide-se em duas espécies, quais sejam: auxílio-doença 

previdenciário e auxílio-doença acidentário, sendo que, neste último caso, 

nos termos da Súmula 15 do STJ, “compete à Justiça Estadual processar e 

julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”. Por sua vez, a 

aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, em decorrência 

de acidente do trabalho, tornar-se incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Neste 

sentido, dispõe o artigo 42, § 1º, da Lei 8.213/1991, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Neste particular, é requisito 

intrínseco para concessão do benefício aposentadoria por invalidez que o 

postulante seja segurado pelo Regime Geral da Previdência Social, tenha 

superado o interregno da carência exigida, além da comprovação da 

incapacidade laboral total e permanente mediante exame médico pericial e, 

considerando a natureza acidentária, o nexo causal entre a lesão 

causadora de incapacidade e a atividade laborativa (acidente de trabalho). 

No caso em comento, a parte autora, segundo delineado pelo laudo médico 

judicial de id. 15606301, é portadora de “sequela de fratura de membro 

superior e inferior (CID’s T92 e T93)”, em virtude de acidente de trânsito 

(moto) ocorrido durante o exercício laboral como “jornaleiro” (quesitos n. 

1.1 e 5 e CTPS de id. 15605973). Neste caso, assenta-se o nexo de 

causalidade aduzido na inicial, tanto pelo fato da profissão do autor estar 

codificada sob o n. 5191-10 (id. 15605988) na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) como “Motociclistas e ciclistas de entregas rápidas”, 

conforme denota o anexo de id 15605988, quanto pelo reconhecimento 

exarado em documentação administrativa pelo requerido em página 1 de 

id. 15606584. Não obstante, a prova pericial atestou a incapacidade 

laboral PARCIAL e PERMANENTE do autor (quesitos n. 3 e 4), aduzindo-se 

a possibilidade de sua realocação profissional para outras funções “que 

respeitem suas limitações físicas e seu grau de instrução” (quesito n. 4.2). 

Neste viés, estabelecida a incapacidade laboral parcial e permanente, o 

autor faz jus à percepção do auxílio-doença acidentário até que ocorra a 

reabilitação profissional, ex vi do artigo 59 c/c artigo 62 da Lei n. 8.213/91. 

Em corroboração, cite-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“É devido o auxílio-doença ao segurado considerado parcialmente incapaz 

para o trabalho, mas suscetível de reabilitação profissional para o 

exercício de outras atividades laborais. (...)”. (STJ – AgRg no AREsp: 

220768 PB 2012/0177236-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2012, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 12/11/2012)”. Ademais, é o entendimento da Corte 

Estadual: “Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com 

possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará 

até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a 

subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. (...)”. (TJMT - N.U 0010115-69.2015.8.11.0003, LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)” Pelo 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida, pelo que DETERMINO o IMEDIATO restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (espécie 91) em 

favor do autor até que o mesmo seja reabilitado profissionalmente para o 

exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência (art. 62 da Lei n. 

8213/91), ou até que sobrevenha decisão judicial modificativa deste direito 

(art. 296 do CPC). Sem prejuízo, INTIME-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação de id. 15606589. Prazo: 15 (quinze) dias. Às 

urgentes providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em Substituição tabelar

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

Processo Número: 1059850-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA ROSA JUNIOR (REQUERENTE)

ROSANGELA RUTH SALLES (REQUERENTE)

FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1059850-95.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANGELA RUTH SALLES, CARLOS ALBERTO DA ROSA 

JUNIOR, FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Perlustrando os autos verifico que mérito da 

demanda envolve pleito de jurisdição voluntária, no qual os interessados 

requerem a expedição de alvará judicial para que possam efetuar junto à 

Secretaria de Estado de Administração os valores relativos as verbas 

trabalhista. Deste modo, refoge a este Juízo a competência para 

processar a demanda, vez que “(...) o procedimento para pedido de 

levantamento de alvará judicial é previsto na chamada jurisdição 

voluntária, nos termos do art. 1.103 e seguintes do CPC. Nos 

procedimentos de jurisdição voluntária, não há litígio a ser resolvido, não 
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há sequer, segundo doutrina e jurisprudência pátrias ação, existindo 

apenas um pedido. Tanto assim o é que, os sujeitos envolvidos, não são 

tidos como partes, mas sim, como meros interessados. (...)” (RAC nº. 

44008/2007, 6ª CC – TJMT, Relator Des. José Ferreira Leite, DJ: 

09-4-2008) ”. A propósito, “Em se tratando de jurisdição voluntária, é 

competente para apreciar o caso o JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, em virtude do 

Provimento nº. 10/2003/CM. (CC 82517/2009, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2010, Publicado no 

DJE 16/07/2010) ”. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o presente feito, razão pela qual 

determino a redistribuição deste processo para uma das Varas de Família 

desta Comarca. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 16 de dezembro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em substituição tabelar

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1059591-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(LITISCONSORTES)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Alessandro Peracchia Machado, 

matricula n. 224990, lotado na Gerencia/Coordenadoria de Documentos e 

Declarações Fiscais da Superintendência de Informações da Receita 

Pública (GDDF/SUIRP/SARP/SEFAZ), ou quem lhe faças vezes 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1059591-03.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: AGENTE 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS, ALESSANDRO PERACCHIA MACHADO, 

MATRICULA N. 224990, LOTADO NA GERENCIA/COORDENADORIA DE 

DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES FISCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (GDDF/SUIRP/SARP/SEFAZ), OU 

QUEM LHE FAÇAS VEZES LITISCONSORTES: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista que a parte 

impetrante requereu a distribuição direcionada por dependência ao 

Mandado de Segurança n. 1056593-62.2019.8.11.0041, da 4ª. Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determino a 

redistribuição do presente feito ao mencionado juízo. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz 

de Direito em substituição tabelar

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016074-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

ROSA MARIA MARTINS (AUTOR(A))

NEUZA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GERALDO MAGELA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003358-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006077-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERCY MARIA DE AZEVEDO GUANDALINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BASSI JUNIOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALVES DE SOUZA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1059593-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário 

Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta forma, presentes os requisitos 

necessários à concessão do provimento vindicado, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários decorrentes do TAD nº 1142660-3, até o julgamento 

final desta Ação. DEFIRO o PEDIDO LIMINAR no sentido de SUSPENDER o 

RECOLHIMENTO do TRIBUTO de ICMS da IMPETRANTE pelo Regime de 

Estimativa Simplificada, DETERMINANDO que a mesma seja ENQUADRADA 

na APURAÇÃO NORMAL e no regime de RECOLHIMENTO MENSAL de 

ICMS, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e 

Portaria 144/2006, até a decisão de mérito, salvo a EXISTÊNCIA de outras 

SITUAÇÕES que não a DISCUTIDAS nestes autos. Saliento que não há 

perigo de irreversibilidade da demanda, uma vez que em sendo 

improcedente o pedido, o requerido ainda poderá efetuar a exação fiscal e 

o consequente lançamento do tributo para cobrar eventuais créditos que 

lhe sejam de direito. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar no writ 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se por Oficial plantonista. Às urgentes providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1057211-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO OAB - MG106782 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

jose rodrigues rocha junior (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 

contra ato do DIREITOR REGULADOR DE TRANSPORTES E RODOVIAS DA 

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT, qualificados 

nos autos, objetivando a concessão de liminar para “suspender os efeitos 

do Auto de Apreensão n°. 0534, com a consequen-te restituição da posse 

do veículo prefixo 21450, HEM-3274, para a Impetrante, sem a cobrança 

ou exigência de quaisquer taxas, custos, despesas com transporte, 

diárias e emolumentos, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, sob pena de 

ineficácia da decisão”. Ante a desistência protocolada no ID. 27415008, 

retornem os autos à Secretaria para expedição do mandado de intimação 

e cumprimento das demais determinações contidas na decisão de ID. 

26976994 Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736752 Nr: 33201-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO CAMPIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o beneficiário do RPV 

de fls. 362 Sr. MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, para 

informar CPF e número de conta bancária para transferência de valor 

depositado em conta judicial vinculada a estes autos, conforme extrato de 

fls. 119.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042814-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Conselheiro fiscal (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora a fim de que se manifeste acerca da certidão do oficial de 

justiça Id. 27450855. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057653-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER (AUTOR(A))

SUELLEN AMANDA VARNIER (AUTOR(A))

POLLIANA ELENA VARNIER (AUTOR(A))

ERNESTO SERGIO VARNIER (AUTOR(A))

SARA AURELIA VARNIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA GIRARDI FACHIN OAB - PR40856 (ADVOGADO(A))

MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES OAB - PR42330 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA CARAN OAB - PR59439 (ADVOGADO(A))

LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA OAB - PR86729 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK OAB - PR29926 (ADVOGADO(A))

GIULIA FONTANA BOLZANI OAB - PR86452 (ADVOGADO(A))

VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO OAB - PR86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, etc. Entendo necessário, antes de apreciar o pedido de tutela 

provisória de urgência, ouvir a parte contrária, no prazo de 10 (dez) dias, 

que deverá ser intimada pessoalmente por oficial de justiça plantonista. 

Após, voltem-me conclusos para análise. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1036050 Nr: 39599-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:24799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 
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FILHO Procurador do Munícipio - OAB:9192/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra o Município de 

Cuiabá.

Deste modo, nos termos do art. 510 do CPC. DETERMINO a intimação do 

Municipio de Cuiabá para se manifestar em 30 (trinta) dias, juntando os 

documentos mencionados pelos exequentes (fichas financeiras).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2019

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 832938 Nr: 38470-43.2013.811.0041

 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: HERONDINA MOREIRA TAVARES COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Declaratória proposta por HERONDINA MOREIRA 

TAVARES COUTO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para que seja 

declarado o direito adquirido da Requerente, com o consequente 

enquadramento desta nos direitos trabalhistas.

Intimada a parte Autora para manifestar o seu interesse no feito (fls. 49 e 

51), esta quedou-se inerte, deixando escoar o prazo in albis (fl. 52), fato 

que enseja a sua extinção, por negligência.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da inércia da parte Requerente em dar prosseguimento no feito, 

resta evidente a aplicação do art. 485, III do CPC/2015, cujo ordenamento 

autoriza a extinção do processo sem a resolução do mérito, quando 

silente o Autor quanto ao prosseguimento do feito.

 Diante disso, é cabível a extinção do processo quando a parte intimada 

deixa de providenciar as diligências que lhe competia ou abandona a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, inciso III do 

CPC/2015.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III 

do CPC/2015.

Isento de custas.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com todas as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 330621 Nr: 2339-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PROCESSO N°: 2008/48.

CÓDIGO:330621.

Vistos e etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso.

Deste modo, nos termos do art. 535 e incisos do Novo CPC, INTIME-SE o 

executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 No mais, oficie-se o MT PREV, para que proceda com a implantação do 

provento correto na ficha financeira do autor.

Após, com ou sem impugnação, voltem-me cls.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 725555 Nr: 21289-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR BEATRIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, CUIABÁ PREV 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12.811/MT, LUCIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:15.167/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o Município de Cuiabá para se manifestar sobre a petição do 

autor, fls. 215/216, no prazo de 10 (Dez) dias.

Após, voltem-me cls.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 345928 Nr: 16295-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRDS, WANTUIL ANASTÁCIO DA SILVA, MDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ - MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

CÓDIGO: 345928

Vistos, etc.

Tendo em vista que os dados bancários da parte exequente já foram 

retificados, consoante fl. 371, determino que o Município de Cuiabá efetue 

o pagamento da pensão mensal, o que já deveria estar ocorrendo desde a 

retificação, incluindo o retroativo, exceto no que tange ao mês de 

dezembro/2018, onde já houve o pagamento, consoante comprovante de 

fl. 365.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 348, expedindo o Ofício 

Requisitório.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 380771 Nr: 16978-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALTINO JORGE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARIA CICERO DE 

SÁ FRANÇA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Assim sendo, diante do alegado descumprimento da ordem, determino a 

intimação pessoal do GERENTE EXECUTIVO DO INSS, bem como do 
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representante legal da Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso – 

PF/MT – AGU, para cumprirem a decisão judicial de fls. 190/194 no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas), devendo acostar comprovante do 

seu efetivo cumprimento nos autos.Decorrido o prazo, e não havendo 

notícia do cumprimento da ordem ou esclarecimento razoável, venham-me 

os autos conclusos para determinar seja oficiado ao Ministério Público 

sobre eventual prática de delito de improbidade administrativa, e, ainda, 

para oficiar a AGU para, se for o caso, tomar as providências 

disciplinares contra o agente público, inclusive eventual abertura de 

PAD.Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019. 

ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057971-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1057971-53.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo proposta por 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA em face do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a suspensão da penalidade definida nos autos do processo 

administrativo nº 1145/2016/GCCNH/DETRAN/MT de 27.10.2016. Aduz, em 

síntese, que é portador da CNH registro nº 00006342700, categoria AB, 

com validade até a data 24.10.2021, expedida pelo DETRAN/MT, sendo 

que, em consulta realizada no sítio eletrônico do órgão Requerido, para 

saber da situação de sua CNH, tomou conhecimento que sua habilitação 

estava SUSPENSA, face ao processo administrativo nº 

“P.1145/2016/GMAPC/DETRANMT”. Assevera que procurou o órgão de 

trânsito para entender como teve sua CNH suspensa por força de um 

processo administrativo do qual não teve conhecimento, quando lhe foi 

r e p a s s a d o  u m a  c ó p i a  i n t e g r a l  d o s  A u t o s  n º 

1145/2016/GCCNH/DETRAN/MT, autuado em 27.10.2016. Relata que foi 

proferida uma decisão no processo administrativo em 28.01.2019, ocasião 

em que restou determinada a “suspensão do direito de dirigir do 

interessado pelo prazo de 01 (um) mês, por violação ao disposto no art. 

261, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB c/c art. 3°, inciso i, da 

resolução 182/2005 do CONTRAN e encaminhamento para o cruzo de 

reciclagem previsto no art. 261, § 2° do mesmo diploma legal”. Pontua que 

tanto a notificação para apresentação de defesa prévia quanto a 

notificação para ciência da decisão do processo administrativo não foram 

regularmente entregues, além do que o Requerido incluiu no processo 

administrativo um Edital de Notificação, publicado no Diário Oficial do 

Estado em 18.04.2019 com o número 27845, como se fosse o documento 

hábil para comprovar que foi notificado da instauração do processo se 

suspensão do direito de dirigir. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se 

pronunciou pela desnecessidade de promover tal procedimento 

conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para 

garantir o principio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da penalidade definida nos autos do 

Processo Administrativo nº 1145/2016/GCCNH/DETRAN/MT de 27.10.2016. 

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Ao que se 

observa dos autos, notadamente pelo Processo Administrativo nº 

1145/2016/GCCNH/DETRAN/MT (ID nº 26961020 e seguintes), verifica-se 

que foram lançadas 08 (oito) infrações de trânsito em desfavor do 

Requerente, totalizando 34 (trinta e quatro) pontos em sua CNH, fato este 

que deu ensejo à determinação da suspensão do seu direito de dirigir pelo 

prazo de 01 (um) mês. Todavia, em que pese a fundamentação utilizada 

pelo Requerido, constata-se que não houve a devida intimação da parte 

Requerente, haja vista que a notificação e os documentos destinados ao 

Autor não foram entregues adequadamente (ID nº 26961020), não tendo 

como proceder com o seu direito de defesa se ao menos teve ciência das 

supostas infrações de trânsito. Ademais, observa-se que o Requerido 

procedeu com a intimação de forma irregular, tendo em vista que apenas 

incluiu no processo administrativo o Edital de Notificação publicado no 

Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 18.04.2019, nº 27845, o qual 

sequer consta o nome e a identificação do Requerente, de modo que não 

se pode considerar como prova da sua devida notificação. O art. 281, 

parágrafo único, I do CTB prevê que o auto de infração deverá ser 

arquivado se ocorrer de maneira irregular, senão vejamos: “Art. 281. A 

autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste 

Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de 

infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de 

infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se: I – se 

considerado inconsistente ou irregular; (...)”. Corroborando com o 

dispositivo legal acima transcrito, necessário se mostra transcrever os 

arts. 9º e 10, §§ 1º e 2º da Resolução nº 182/2005 e o art. 10, §2º, I e §3º 

da Resolução nº 723/2018, ambas do CONTRAN, in verbis: “Art. 9°. O ato 

instaurador do processo administrativo conterá o nome, qualificação do 

infrator, a infração com descrição sucinta do fato e indicação dos 

dispositivos legais pertinentes”. “Art. 10. A autoridade de trânsito 

competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução 

deverá expedir a notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes 

dados: § 1º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, 

por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua 

ciência; § 2º Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, 

a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei; (...)”. “Art. 10. O ato 

instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 

de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, 

a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos 

dispositivos legais pertinentes. (...) § 2º A autoridade de trânsito deverá 

expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados: I 

- a identificação do infrator e do órgão de registro do documento de 

habilitação; (...) § 3º A notificação será expedida ao infrator por remessa 

postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua 

ciência”. Por fim, mister destacar que a Administração Pública deve 

assegurar a certeza da ciência do interessado acerca de processo 

administrativo em seu desfavor. Tal premissa está disposta no art. 26, §§ 

3º e 5º da Lei nº 9.784/99, senão vejamos: “Art. 26. O órgão competente 

perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação 

do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. (...) 

§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via 

postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que 

assegure a certeza da ciência do interessado. (...) § 5º As intimações 

serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o 

comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade”. Logo, 

a autarquia estadual agiu de forma incorreta ao não proceder com a 

devida intimação do Requerente sobre o processo administrativo, o que 

acarretou no cerceamento do seu direito de defesa. Demonstrado, assim, 

a evidência da probabilidade do direito. Da mesma maneira resta 

evidenciada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na 

medida em que a manutenção da decisão administrativa acarretará em 

diversos prejuízos ao Requerente, mormente por cercear o seu direito de 

livre locomoção. Assim, estando presentes os requisitos ensejadores para 

concessão da medida antecipatória, impõe-se o deferimento parcial da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar a 

suspensão da penalidade definida nos autos do Processo Administrativo 

nº 1145/2016/GCCNH/DETRAN/MT de 27.10.2016, até ulterior decisão de 
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mérito a ser proferida nesta demanda. Após, intime-se o Requerido para 

que cumpra a decisão supra e, na oportunidade, cite-o pessoalmente 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028611-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N. 1028611-44.2017.8.11.0041 

(PJE-6) Vistos, etc. Tendo em vista o valor depositado pela parte autora 

(ID 15689271), EXPEÇA-SE O ALVARÁ em favor do Estado de Mato 

Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Dezembro de 2019. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029230-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1029230-37.2018.8.11.0041 (PJE-6) 

Vistos e etc. Tendo em vista a relação interposta recurso de apelação, 

remeto os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para analise. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014263-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO OLIVEIRA PEQUENO (IMPETRANTE)

VALDOMIRO ALVES PEQUENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 6) PROCESSO Nº 

1014263-67.2019.8.11.0003 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por José Roberto 

Oliveira Pequeño contra ato tido por coator de lavra do SUPERINTENDENTE 

DE GESTÃO FLORESTAL DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da liminar e a antecipação de tutela. 

Em síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara 

Especializada do Meio Ambiente, a qual compete “Processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente”. Desta forma, verifica-se que a presente 

ação fora endereçada para uma das varas do meio ambiente, e o assunto 

tratado nela diz respeito à matéria ambiental conforme ID: 26012121 e 

seguintes, desta forma, entendo que a competência para julgar o feito é da 

Vara Especializada Do Meio Ambiente. Com efeito, da leitura da 

competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara Especializada do Meio Ambiente possui 

competência absoluta para o julgamento da presente ação. Acerca do 

tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar a presente demanda. 

Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos 

termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais providências de 

estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e posterior remessa ao 

Cartório Distribuidor, caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se 

operacionalizar os autos mediante acesso da ferramenta do PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 

2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029234-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1029234-40.2019.8.11.0041 (PJE 6) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL contra o SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO 

S/A, objetivando ação de execução. Deu à causa o valor de R$ 1.306,84 

(um mil trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos). É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado 

em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes a pagamento de URV e quaisquer outras cujo valor da causa 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as 

exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053011-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOFFA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1053011-54.2019.8.11.0041 (PJE 6) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL contra o SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO 

S/A, objetivando ação de indenização por dano material e moral. Deu à 

causa o valor de R$ 18.297,72 (dezoito mil duzentos e noventa e sete 

reais e setenta e dois centavos). É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes a pagamento de URV e quaisquer outras cujo valor da causa 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as 

exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059848-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

P R O C E D I M E N T O  C O M U M  ( P J E 5 )  P R O C E S S O  N º : 

1059848-28.2019.8.11.0041. Vistos, etc. Intimem-se a requerente para 

recolher as custas, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1052595-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS PERES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe de Divisão Avaliação e Estágio (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1052595-86.2019.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por BRUNO VINICIUS PERES contra ato indigitado 

coator da lavra do CHEFE DE DIVISÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E 

ESTÁGIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar para 

garantir ao impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na 

área de Direito independentemente do tempo de estágio já exercido 

durante o ensino médio, autorizando a prorrogação de seu atual contrato 

de estágio por mais 01 (um) ano, até decisão de mérito. Liminar deferida 

parcialmente ao ID n°. 26790643. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, percebe-se que a 

autoridade coatora apontada como responsável pelo ato ora impugnado, 

age sempre por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, desse 

modo, não lhe pode ser imputada a autoria do ato tido por coator. Assim, 

considerando o disposto no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar 

originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, reconheço a ilegitimidade 

passiva da autoridade coatora determino com a máxima urgência a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 16 de 

Dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059577-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1059577-19.2019.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Trata-se de Ação de Conversão de Transferência 

Remunerada para a reforma por incapacidade c/c obrigação de fazer c/c 

restituição dos valores a menor proposta por MARIA APARECIDA SOUZA 

FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinado ao requerido que entregue a 

certidão de tempo de serviço e ficha funcional, bem como cópia dos 

processos de readaptação funcional, até decisão de mérito. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se 

pronunciou pela desnecessidade do procedimento conciliatório ante a 

natureza indisponível de seu direito, daí por que deixo de aplicar tal 

providência, até mesmo para garantir o princípio da razoável duração do 

processo. No mais, para a concessão da tutela provisória de urgência se 

faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Em cotejo dos interesses e direito debatido no caso em tela, 

diante da possibilidade de dano irreparável a requerente, a concessão da 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não esbarra nas hipóteses de 

vedações impostas pelo art. 1º da Lei 9.494/97, razão pela qual 

perfeitamente possível a antecipação do provimento. Deste modo, resta 

observar se presentes os requisitos necessários ao deferimento da 

medida excepcional. Como relatado, trata-se de ação pelo procedimento 

comum, na qual q parte autora objetiva a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinado ao requerido que entregue a 

certidão de tempo de serviço e ficha funcional, bem como cópia dos 

processos de readaptação funcional, até decisão de mérito. Consoante 
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assegura o art. 5º, XXXIII da Constituição Federal, “todos tem direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 

de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Regulamentando 

referido dispositivo constitucional foi editada a Lei nº 9.051/95, cujo art. 1º 

estabelece que “as certidões para defesa de direitos e esclarecimento de 

situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ao 

autárquica, às empresas públicas e às sociedades de economia mista e 

às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, 

contado do registro do pedido no órgão expedidor” (destacamos). Com 

efeito, não pode a Administração Pública negar o direito de obtenção da 

certidão de tempo de serviço, ou outro documento do servidor, ou ainda, 

injustificadamente, terem o seu fornecimento protelado, restando assim 

injustificada a recusa do ente público estadual quanto ao fornecimento da 

documentação, o que demonstra a lesão à direito. Nesse sentido dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CERTIDÃO DE 

CRÉDITO SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMISSÃO E 

PAGAMENTO PELO ESTADO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

ATUALIZADA MONETARIAMENTE - INDEFERIMENTO - PRELIMINAR DE 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE 

DECADÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - CARACTERIZAÇÃO - ART 5º, INCISOS XXXIII E XXXIV, ‘B’, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, § 10, DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL - VIOLAÇÃO - CÉDULA DE NATUREZA ALIMENTAR 

-CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. As 

certidões de crédito salarial possuem liquidez e certeza, sendo passíveis 

de atualização monetária, uma vez que são oriundas de diferenças na 

remuneração do servidor público. “A negativa estatal ao fornecimento das 

informações englobadas pelo direito de certidão, configura o desrespeito a 

um direito líquido e certo, por ilegitimidade ou abuso de poder, passível, 

portanto, de correção por meio de Mandado de Segurança” (Alexandre de 

Moraes, Direito Constitucional, 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 189)”. 

(MS 38844/2007, DES. MUNIR FEGURI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2007, Publicado 

no DJE 03/09/2007) – Destacamos. “MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA - 

INSUBSISTÊNCIA - MÉRITO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - 

EXPEDIÇÃO INJUSTIFICADAMENTE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. Restando 

demonstrado que o objetivo claro do impetrante é o de ter entregado 

certidão demonstrativa de crédito salarial em seu favor, e não o de 

efetivamente cobrá-los, impossível se falar em inadequação da via eleita. 

O prazo para impetrar Mandado de Segurança é de cento e vinte dias, a 

contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a 

ser impugnado. Não se pode declarar a decadência do direito da parte 

com base em provável data de início de fluência do prazo decadencial. 

Estando demonstrado que o que pretende o Impetrante é a simples 

expedição de certidão demonstrativa de créditos salariais, a concessão 

da segurança pela via mandamental é medida que se impõe. Nos termos 

do artigo 5º, XXXIV da CF/88, todos têm o direito de obter certidões em 

órgãos públicos, visando à proteção e/ou esclarecimento de direito e 

interesses pessoais”. (MS 41389/2006, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2007, Publicado no DJE 11/07/2007). 

Portanto, é facultado a todos obterem certidões em repartições públicas, 

visando a proteção de direitos ou esclarecimento de situações de 

interesse pessoal. Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão 

de tempo de serviço, ficha funcional e cópia de outros documentos, uma 

vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, 

ocorre a violação ao seu direito, como sói a hipótese. Aqui presente o 

fumus boni iuris. O periculum in mora resta evidente na medida que a 

demora no fornecimento da documentação solicitada pela autora, poderá 

acarretar diversos prejuízos, inclusive de ordem financeira. Desta forma, 

presente os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é 

medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora que 

proceda com a entrega da certidão de tempo de serviço e ficha funcional, 

bem como cópia dos processos de readaptação funcional da requerente, 

até decisão de mérito. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060406-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Veículos do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº 

1060406-97.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a impetrante para 

emendar a petição inicial de ID: (27528395) no prazo de 15 (dez) dias, 

tendo em vista que não se encontra CRLV constando o nome do 

impetrante como proprietário do veículo, requisitos mínimos, previstos nos 

incisos II, III e VII do Art. 319 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1054533-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ROGELIO GARCIA OAB - SP175343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1054533-19.2019.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS S/A, contra ato tido de ilegal e abusivo do AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando liminarmente que seja determinada a autoridade coatora que 

suspenda o crédito tributário impugnado, até decisão de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que a Vara Especializada da Execução 

Fiscal declinou da competência do presente mandamus, tendo em vista 

não haver CDA, entretanto, a impetrante peticionou ao ID 26658839, 

demonstrando que o débito está inscrito em dívida ativa, desta feita, este 

juízo carece de competência para análise do feito. Os autos me vieram cls. 

É o necessário relato. Fundamento. Decido. Nesta Comarca foi instaurada 

a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da leitura da 

competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas. 

Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: 

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Por 

corolário lógico da interpretação sistemática dos dispositivos citados, 

conclui-se que, se a ação tem por garantir débito fiscal, já constituído em 

dívida ativa, que pode ser objeto de futura execução fiscal a ser ajuizada 

pela Fazenda Pública, compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processá-la e julgá-la, em observância às normas processuais 

supracitadas e à nítida relação de dependência e acessoriedade entre as 

ações. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 
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processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao 

juízo competente, nos moldes do art. 64, § 3º, do CPC/2015. Tomem-se as 

demais providências de estilo, notadamente quanto às devidas baixas. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050417-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAIVA COLLOR FOTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050417-94.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAIVA COLLOR FOTO LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0327878/09, 0456891/10, 0605655/11 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.715,74 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056468-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056468-24.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE MARINHO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

20090347128 VALOR DA CAUSA: R$ 2.036,89 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055544-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS FERRER BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055544-13.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE LUIS FERRER BRANDAO CNPJ/CPF Nº 

205.807.201-44 CDA's Nºs 0358572/09, 0472121/10, 0900733/13 VALOR 
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DA CAUSA: R$ 5.607,41 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056728-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBATROZ INCORP LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056728-04.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALBATROZ INCORP LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

20090281766 VALOR DA CAUSA: R$ 6.375,34 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014581-31.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSAS COMUNICACAO E DIVERSOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014581-31.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TRANSAS COMUNICACAO E DIVERSOES LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 24.765.794/0002-23 CDA's Nºs 2009/0390445 VALOR 

DA CAUSA: R$ 16.148,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 
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unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051444-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ALVES DORNELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051444-15.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LOURIVAL ALVES DORNELA CNPJ/CPF Nº 

028.104.841-04 CDA's Nºs 090258055 20130836694 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.987,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056501-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056501-14.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA CNPJ/CPF Nº 

406.065.541-49 CDA's Nºs 20090352707 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.810,19 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017287-84.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017287-84.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARISA DE FIGUEIREDO CNPJ/CPF Nº 

106.949.941-20 CDA's Nºs 2010/428232 VALOR DA CAUSA: R$ 1.604,39 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051425-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA FERREIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051425-09.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ZELIA FERREIRA PEREIRA CNPJ/CPF Nº 

558.511.501-49 CDA's Nºs 09/0337202 VALOR DA CAUSA: R$ 21.487,55 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042340-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FONTES ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042340-62.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELAINE FONTES ASSUMPCAO CPF Nº 

474.400.231-53 CDA's Nºs 427099 VALOR DA CAUSA: R$ 2.748,37 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 
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carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006049-78.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006049-78.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAZARO CHAVES CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 0 

VALOR DA CAUSA: R$ 686,62 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011899-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011899-98.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 01.300.912/0001-41 CDA's Nºs 

419582,562775,792170,826393, VALOR DA CAUSA: R$ 2.983,65 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 
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... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047589-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047589-28.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.716,93 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047063-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047063-61.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 CDA's Nºs 09/0299418, 10/0448273, 

11/0580129, 12/0741905, 13/0894534 VALOR DA CAUSA: R$ 20.093,66 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041147-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUILCE ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041147-12.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUILCE ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CPF Nº 

551.665.471-87 CDA's Nºs 441116/10, 579620/11, 764179/12, 854240/13, 

1009907/14 VALOR DA CAUSA: R$ 3.149,46 DESPACHO 11010 VISTOS, 
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EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051461-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051461-51.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 CDA's Nºs 0358994/09, 0454365/10 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.103,20 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058121-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIETA NAZARE DE OLIVEIRA MARCAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058121-61.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIETA NAZARE DE OLIVEIRA MARCAL 

CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 0271750/09, 0408101/10, 0553629/11, 

0738839/12, 0838129/13 VALOR DA CAUSA: R$ 2.407,41 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 
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das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034628-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034628-21.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALVARO HENRIQUE ROSE CNPJ/CPF Nº 

465.620.799-34 CDA's Nºs 485236 VALOR DA CAUSA: R$ 2.715,07 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013085-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013085-59.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

453694,578914,804970,892366 VALOR DA CAUSA: R$ 4.327,61 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056564-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056564-39.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 2009/0356461 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.830,71 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055733-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA PINTO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055733-88.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO DE SOUZA PINTO NETO CNPJ/CPF Nº 

127.634.111-34 CDA's Nºs 09/278509, 10/420238, 11/559297, 12/75671, 

13/879474 VALOR DA CAUSA: R$ 5.519,50 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050171-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050171-98.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA CNPJ/CPF Nº 12.131.816/0001-33 CDA's Nºs 

20090300503 VALOR DA CAUSA: R$ 10.230,46 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 
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PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003599-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003599-50.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO CNPJ/CPF Nº 

487.134.301-49 CDA's Nºs 425475 VALOR DA CAUSA: R$ 7.196,29 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034278-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAIR SOARES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034278-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADNAIR SOARES DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

039.170.021-91 CDA's Nºs 445037 VALOR DA CAUSA: R$ 4.598,71 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 
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razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033114-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEIZ FARES FARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033114-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FEIZ FARES FARES CNPJ/CPF Nº 064.760.151-68 

CDA's Nºs 424708 VALOR DA CAUSA: R$ 14.782,53 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046135-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046135-76.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

C N P J / C P F  N º  1 5 . 0 1 7 . 5 4 4 / 0 0 0 1 - 3 3  C D A ' s  N º s 

511818,627516,787289,106271,928024 VALOR DA CAUSA: R$ 2.616,79 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052261-79.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052261-79.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE ALVARENGA CNPJ/CPF Nº 

010.769.901-00 CDA's Nºs 363858 VALOR DA CAUSA: R$ 1.502,45 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044815-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044815-88.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO JOSE DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

208.497.611-15 CDA's Nºs 407140 VALOR DA CAUSA: R$ 2.497,47 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052742-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052742-42.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FAROL AGROPECUARIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.874.061/0001-76 CDA's Nºs 368304 VALOR DA CAUSA: R$ 2.640,87 
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DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058361-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANDOLFO VILELA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058361-16.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LANDOLFO VILELA GARCIA CNPJ/CPF Nº 

321.770.118-68 CDA's Nºs 431244,587578,908320,1010048 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.952,60 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053191-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIRDA DE FATIMA MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053191-97.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVANIRDA DE FATIMA MULLER CNPJ/CPF Nº 

711.191.409-00 CDA's Nºs 0315593,0434987,0594675,0756083 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.918,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
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promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005382-48.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA A. COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005382-48.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADRIANA A. COSTA - ME CNPJ/CPF Nº 

09.612.000/0001-17 CDA's Nºs 2012/0712422 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.132,52 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046153-34.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTENEGRO ESCOBAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046153-34.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MONTENEGRO ESCOBAL CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 0 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.142,12 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005697-76.2012.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOCA FARIA DA COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005697-76.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ZOCA FARIA DA COSTA - ME CNPJ/CPF Nº 

00.235.837/0001-10 CDA's Nºs 712442 VALOR DA CAUSA: R$ 968,68 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052982-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052982-94.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO 

CNPJ/CPF Nº 093.507.991-20 CDA's Nºs 457139 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.239,25 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042091-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA OLIVEIRA CURI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042091-14.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDREA OLIVEIRA CURI RODRIGUES CNPJ/CPF Nº 

651.123.501-72 CDA's Nºs 470595 VALOR DA CAUSA: R$ 2.524,40 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 
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Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056058-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056058-29.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

452159 VALOR DA CAUSA: R$ 4.521,96 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037016-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037016-91.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO JOAO DA COSTA CNPJ/CPF Nº 

244.243.746-53 CDA's Nºs 412291 VALOR DA CAUSA: R$ 11.854,26 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 
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a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050796-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050796-98.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.478.948/0001-45 CDA's Nºs 483811 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.680,92 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058096-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO HIROSHI IDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058096-48.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADALTO HIROSHI IDE CNPJ/CPF Nº 345.639.621-04 

CDA's Nºs 378175 VALOR DA CAUSA: R$ 1.868,00 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 
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Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058481-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058481-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ANTONIO DIAS CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

280484 VALOR DA CAUSA: R$ 2.128,13 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040596-71.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040596-71.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURICIO FERREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

475.360.551-53 CDA's Nºs 23913 VALOR DA CAUSA: R$ 1.240,46 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051327-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDETE SANTANA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051327-87.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BERNARDETE SANTANA E SILVA CNPJ/CPF Nº 

389.746.141-20 CDA's Nºs 486457 VALOR DA CAUSA: R$ 2.042,64 
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DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058322-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058322-53.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 356230 VALOR DA CAUSA: R$ 7.879,20 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058388-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058388-33.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANKLIN LOPES DA COSTA CNPJ/CPF Nº 

328.040.591-20 CDA's Nºs 331840,458202,609382,783619,884326 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.778,93 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 
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Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0022201-94.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNO MOTTA TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0022201-94.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/06/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUNO MOTTA TORRES CNPJ/CPF Nº 

293.387.431-87 CDA's Nºs 411946,266755,120844,391424 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.902,09 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028220-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028220-14.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 

CNPJ/CPF Nº 07.701.775/0001-33 CDA's Nºs 416056 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.059,71 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 94 de 700



de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0035303-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SANTANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0035303-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO SANTANA DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

352.446.821-72 CDA's Nºs 424599 VALOR DA CAUSA: R$ 3.927,70 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038541-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA ANDREIA CANNO BETONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038541-11.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARA ANDREIA CANNO BETONI CNPJ/CPF Nº 

110.631.108-66 CDA's Nºs 464115,629684,717239,926518,1018537, 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.258,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051798-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTOS DE ABASTECIMENTO MANHATTAN LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051798-40.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: POSTOS DE ABASTECIMENTO MANHATTAN LTDA 

CNPJ/CPF Nº 03.291.190/0001-31 CDA's Nºs 365893 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.540,99 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018854-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR FERREIRA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018854-48.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CESAR FERREIRA MENDONCA CNPJ/CPF Nº 

181.166.471-72 CDA's Nºs 495833 VALOR DA CAUSA: R$ 10.373,72 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036923-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO GLOBO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036923-65.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: REFRIGERACAO GLOBO LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

24.966.434/0001-09 CDA's Nºs 0362149,0947433 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.537,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 96 de 700



a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055043-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALVARES DA CUNHA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055043-59.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HENRIQUE ALVARES DA CUNHA NETO CNPJ/CPF 

Nº 308.000.807-34 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 20090364679, 

20130929835, 20130953819 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.092,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada 

da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum 

de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034302-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NATAL MAIOLINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034302-61.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIANO NATAL MAIOLINO CNPJ/CPF Nº 

065.874.961-72 CDA's Nºs 480214,633948,720264,892268 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.133,71 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 
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de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058343-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUDES MARIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058343-92.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CREUDES MARIO RODRIGUES CNPJ/CPF Nº 

284.184.501-00 CDA's Nºs 0459166,0629377,0742546,0886886,0998185 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.417,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039963-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAKESHI KAZICAWA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039963-21.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TAKESHI KAZICAWA CNPJ/CPF Nº 

1 4 . 9 3 8 . 5 2 6 / 0 0 0 1 - 2 1  C D A ' s  N º s 

487641,0634489,0720655,0872839,1034431 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.410,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057001-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHELMA LOMBARDI DE KATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057001-80.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SHELMA LOMBARDI DE KATO CNPJ/CPF Nº 
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022.902.781-49 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 15.030,65 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052225-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COML. DE ALIMENTOS STA.IZABEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052225-37.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COML. DE ALIMENTOS STA.IZABEL LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.626.315/0001-08 CDA's Nºs 375643,953518 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.129,09 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059439-79.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO D AGOSTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059439-79.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO D AGOSTO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

2009/0340481, 2010/0463498, 2011/0617090, 2012/0780505, 

2013/0885123 VALOR DA CAUSA: R$ 8.623,73 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 
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ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059467-47.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059467-47.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO CNPJ/CPF Nº 

088.960.201-82 CDA's Nºs 2009/0258304, 2010/0410751, 2011/0542515, 

2012/0717498, 2013/0862477 VALOR DA CAUSA: R$ 3.703,11 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058206-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058206-13.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIANA DE BARROS CNPJ/CPF Nº 

766.989.121-15 CDA's Nºs 421315 VALOR DA CAUSA: R$ 7.829,93 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039491-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA APARECIDA SILVA DE MAGALHAES SIGARINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039491-20.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIMARA APARECIDA SILVA DE MAGALHAES 

S I G A R I N E  C N P J / C P F  N º  4 1 1 . 9 7 4 . 6 1 1 - 9 1  C D A ' s  N ºs 

0452745,0589127,0808251,0882439 VALOR DA CAUSA: R$ 1.601,38 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049037-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AX-KAR DE SABOIA CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049037-36.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA CRISTINA AX-KAR DE SABOIA CAMPOS - ME 

CNPJ/CPF Nº 04.209.195/0001-35 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 

28.493,07 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029312-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029312-27.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E 

PART LTDA CNPJ/CPF Nº 69.332.757/0001-89 - CONTRIBUINTE .. CDA's 

Nºs 459170,629393,800381,831813, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR 

DA CAUSA: R$ 12.387,67 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 
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PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe. Considerando o pedido de REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR - RPV, protocolado em 28/11/2019, ID 26608722, 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE como Cumprimento de Sentença (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA ao Município Exequente (PJe) para se 

manifestar em TRINTA DIAS (ATO ORDINATÓRIO). Decorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação Fazendária, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) o 

Advogado Exequente deste despacho. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049572-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE ARRUDA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049572-62.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA CRISTINA DE ARRUDA GARCIA CNPJ/CPF Nº 

545.971.881-34 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

.. VALOR DA CAUSA: R$ 12.369,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida 

sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, 

DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016874-81.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDIVAN MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016874-81.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/02/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ILDIVAN MIRANDA CNPJ/CPF Nº - CONTRIBUINTE .. 

CDA's Nºs 1999/25396; 2000/82246; 2001/9502; 2002/70823; 

2003/148077. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 699,60 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida 

tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente lançado nos autos 

‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo qualquer razão processual 

que impeça o arquivamento imediato do feito. Assim, DETERMINO o 

cumprimento imediato da referida sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor 

sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no 

Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
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obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015708-14.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUARACY PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015708-14.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO GUARACY PEREIRA LEITE CNPJ/CPF Nº - 

CDA's Nºs 35544,94052,20888,86307,167051 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.153,34 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada da referida 

sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. 

Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046934-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046934-56.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CARLOS CNPJ/CPF Nº - CDA's Nºs 

09/257978, 10/409054, 11/542312, 12/727119, 13/855902 VALOR DA 

CAUSA: R$ 28.898,53 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada 

da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum 

de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050450-84.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050450-84.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERSON PINTO CNPJ/CPF Nº - CONTRIBUINTE .. 

CDA's Nºs 0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 6.405,25 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 
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PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada da referida 

sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. 

Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012218-81.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODELICE CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012218-81.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODELICE CARDOSO DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº - 

CDA's Nºs 37625,96382,23350,89366,170488 VALOR DA CAUSA: R$ 

316,64 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada da referida 

sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. 

Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007364-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS DE SANT ANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007364-29.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAQUIM MARTINS DE SANT ANA CNPJ/CPF Nº 

139.596.201-44 - CDA's Nºs 10/405346, 11/543043, 12/732660, 

13/876467 VALOR DA CAUSA: R$ 5.922,94 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do 

Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à 

referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos sobre a 

publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e pagina, 

bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 
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na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040516-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO OTAVIO TORRES OTAVIO MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040516-10.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDUARDO OTAVIO TORRES OTAVIO MT CNPJ/CPF 

Nº - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR 

DA CAUSA: R$ 562,56 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada 

da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum 

de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040741-30.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040741-30.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA 

CNPJ/CPF Nº 01.556.141/0039-20 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 1.843,43 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, 

conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em 

cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos 

sobre a publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e 

pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033088-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROMAGNOLI VERRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033088-69.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RODRIGO ROMAGNOLI VERRI CNPJ/CPF Nº 

204.594.738-67 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0945025/13 0945026/13, 

0945027/13, 0945028/13, 0945029/13, 0945030/13, 0945031/13 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 9.040,85 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, 

conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em 

cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos 

sobre a publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e 

pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 
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ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039823-60.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039823-60.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO ADIB HAGE CNPJ/CPF Nº 021.808.631-87 - 

CDA's Nºs 18657/2006 VALOR DA CAUSA: R$ 11.491,23 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, 

conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em 

cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos 

sobre a publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e 

pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044374-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044374-44.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: N E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF 

Nº 07.884.782/0001-18 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0952396/2013 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 1.527,42 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, 

conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em 

cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos 

sobre a publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e 

pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043020-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043020-47.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

C N P J / C P F  N º  1 5 . 0 1 7 . 5 4 4 / 0 0 0 1 - 3 3  -  C D A ' s  N º s 

461527,627271,803968,900633,1061643 VALOR DA CAUSA: R$ 2.712,68 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada da referida 

sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. 

Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050216-05.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050216-05.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO FERNANDES DA SILVA CNPJ/CPF Nº - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0284522/2009 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.029,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do 

Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à 

referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos sobre a 

publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e pagina, 

bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044704-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044704-41.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARMEN LUCIA DE ALMEIDA CNPJ/CPF Nº 

2 0 7 . 0 9 1 . 0 2 1 - 0 0  -  C O N T R I B U I N T E  . .  C D A ' s  N º s 

2 0 0 9 0 3 3 6 0 8 2 , 2 0 0 9 0 3 8 9 8 5 5 ,  2 0 1 0 0 4 7 2 9 2 8 , 

20110613135,20120783221,20130897736 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.021,89 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do 

Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à 

referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos sobre a 

publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e pagina, 

bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 
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ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050466-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050466-38.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAZARO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ/CPF Nº 

168.493.451-68 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2009/0331546 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 6.592,96 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do 

Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à 

referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos sobre a 

publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e pagina, 

bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036314-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCOLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036314-82.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOCOLCHOES LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.322.211/0002-10 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0361526/2009, 

0947114/2013 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 

4.429,13 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada da referida 

sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. 

Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050208-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE VARGAS WIEGERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050208-28.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GLAUCIANE VARGAS WIEGERT CNPJ/CPF Nº 

270.633.508-46 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2009/274697; 

2011/0555904 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.628,42 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sido intimada da referida 

sentença pelo DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. 

Dessa forma, em cumprimento à referida sentença, CERTIFIQUE 

imediatamente nestes autos sobre a publicação da referida sentença no 

DJe, indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO 

EM JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501061-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARCIO GENARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO OAB - MT0007626A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Certidão Conforme OS 

001/2015-GAB, impulsiono os autos para intimar a apelada para 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação ID 27273222. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 LUZIA BETANIA SILVA CASTRILLON 

TORTORELLI SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016499-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINO CARNEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA TREVISAN OAB - MT26922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016499-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: UMBELINO CARNEIRO NEVES 

REQUERIDO: Estado Mato Grosso e outros Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos Com 

Pedido de Liminar, ajuizada por Umbelino Carneiro Neves, em desfavor do 

Estado de Mato Grosso e Outro, que veio redistribuída do Juizado Especial 

da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Para apreciação do pleito tutelar, 

necessário se faz que o requerente acoste aos autos as Certidões de 

Dívida Ativa nº 20192933643, 20192473888 e 20192163490, uma vez que 

o documento de id nº 26048550 se trata de Certidão Positiva de Débitos. 3. 

Ainda em análise ao feito, constato a falta do recolhimento das custas 

processuais. 4. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento 

das custas processuais bem como traga ao feito as CDA’s objeto da lide, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 

321, do CPC). 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALEMEIDA MARQUES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1004200-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELIANE ALEMEIDA MARQUES - 

ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Portal de Notícias 

Leiagora Eireli, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação Anulatória 

Com Pedido de Tutela Provisória, em face do Estado de Mato Grosso, 

visando tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA nº 

2017494194 e baixa de eventual protesto realizado. Afirma que teve 

inscrito contra si a CDA nº 2017494194 em decorrência de irregularidades 

de escrituração e falta de recolhimento de TACIN. Alega que a origem do 

débito foi o Aviso de Cobrança (ACCF) nº 54253/54/28/2017, de 

17.03.2017, a qual foi feita exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado nº 

26986, sem ter havido a tentativa de intimação pessoal. No mérito requer a 

procedência dos pedidos. Anexou documentos. No despacho de id nº 

23764420 foi remetida a apreciação do pleito de tutela de urgência para 

momento posterior à manifestação da parte requerida, que a apresentou, 

como se vê no id nº 25433317, oportunidade em que pugnou pelo 

indeferimento da tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de medida destinada à suspensão da 

exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 

151, do Código Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu 

montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o 

parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses 

previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do 

montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que 

se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o 

credor não pode se opor. Cumpre salientar que tal depósito não se 

confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até 

decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e 

efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de 

conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pelo 
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requerente será devolvido. Infere-se, ainda, que o depósito tratado no 

inciso II do art. 151do CTN, não se confunde com aquele vedado pela 

Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional 

a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação 

judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, 

pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o 

exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas 

apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito 

do valor exigido. No caso em exame, verifica-se que a requerente não 

exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco 

realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos. 

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos 

termos do art. 151, inciso II, do CTN. Quanto à possibilidade de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de 

início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois 

requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de 

evidência, faz-se indispensável independentemente da demonstração do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a 

caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu; as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental 

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não 

oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, a requerente 

fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os 

argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria 

dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham 

a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua 

pretensão para a concessão da medida de urgência, na medida em que 

nesse momento de análise perfunctória, há de se ressaltar que a certidão 

de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis 

que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da 

legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de 

lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de 

prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos. Conclui-se então 

que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja 

efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma 

certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações 

nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título 

executivo combatido, o que não se verifica nestes autos na medida em 

que consta no Sistema de Notificação Eletrônica indexada no id nº 

17688352 que a Notificação nº 54253/54/28/2017 foi enviada via E-mail, 

além do que na CI nº 642/2019/CIOR-SEFAZ-MT, anexada pelo requerido 

no id nº 25433337, informa que as notificações referentes a TACIN 

ocorreram de maneira pessoal, como se verifica no Sistema de Notificação 

Eletrônica juntado nos ids nº 25433338 e 25433339 no que concerne a 

Not i f i cação nº  298428/337/68 /2012,  442635/337/68 /2013 , 

250276/337/68/2014 e 401136/337/68/2015, sendo a de nº 

369922/337/68/2011, tendo ocorrida por meio eletrônico. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 2017494194. 

Promova-se a citação da parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001427-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001427-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARAMORI TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos 

Morais ajuizada por Caramori Transportes Ltda., em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência 

visando suspender a exigibilidade da CDA nº 2017481843. Aduz que a 

sua sede se localiza no Estado de São Paulo desde 18.12.2009 e que 

tomou conhecimento de cobrança de TACIN dos ano s de 2011 e 2012, 

sendo que buscou administrativamente impugnar tais cobranças, no 

entanto, sem sucesso. Alega que na data de 01.08.2018 o requerido emitiu 

a CDA no importe de R$6.338,51 (seis mil e trezentos e trinta e oito reais e 

cinquenta e um centavos), tendo, ainda, enviado a mencionada CDA para 

protesto. Anexou documentos. Inicialmente distribuído no Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o feito veio redistribuído para esse Juízo conforme 

declino de competência de id nº 20802871. No id nº 24435709 foi remetida 

a apreciação da tutela de urgência para momento posterior a manifestação 

da parte requerida, a qual apresentou manifestação no id nº 25500856, 

oportunidade em que pugnou pelo indeferimento do pleito tutelar. Vieram 

os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Novo Código 

de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade 

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

seja, determina que o magistrado poderá conceder a tutela antecipada, 

desde que presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, em análise prefacial, 

própria dessa seara de cognição sumária, entendo como demonstrados 

os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão 

vejamos. Na hipótese, busca a requerente suspender a exigibilidade da 

CDA nº 2017481843 cujo crédito tributário tem como origem a exigência da 

Taxa de Incêndio (TACIN). In casu, o ponto crucial da demanda, reside na 

inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4547/1982, que criou a TACIN. 

Pois bem, temos que a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio (TACIN) há tempos vem sendo debatida no 

âmbito dos tribunais superiores, sendo que o entendimento ora 

predominante era pela constitucionalidade da referida cobrança, inclusive 

tal concepção era adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; Apelação nº 

15965/2016). Recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

ARE 972352/MT no dia 11.03.2019, seguindo o paradigma do Tema 16 da 

repercussão geral, firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei 

Estadual nº 4.547/1982, contrária o texto constitucional, sob o fundamento 

de que o serviço público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, 

logo só poderia ser remunerado mediante impostos. Melhor abalizando, 

transcrevo trecho da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro 

Gilmar Mendes, in verbis: “(...) O Tribunal de origem, ao examinar a 

espécie dos autos, consignou que: A exigência da referida taxa decorre 

da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição Federal, e 

artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente público 

cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa forma, não 

vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a contraprestação pela 

utilização efetiva ou potencial dos serviços de combate, prevenção e 

extinção de incêndios, considerando a classificação das unidades 

imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 

100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do 

seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar que o serviço do qual decorre 

a cobrança da referida taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de 

incêndio, apurado conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai 

do art. 100-B da Lei 4.547/1982. Todavia, no julgamento do RE-RG 

643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da 

repercussão geral, esta Corte chancelou que a remuneração da atividade 

de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, 

e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente 

instituidor do tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: A 

segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, 

faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, 

porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de 

impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. Dessa 

orientação divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento 

ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão 

recorrido, tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a 
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incêndio deve ser custeada por meio de impostos”. (ARE 972352, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 

14/03/2019) No entanto, tal decisum teve provimento negado em recurso 

pelo Ministro Roberto Barroso. Frise-se, contudo, que em recente decisão 

proferida no dia 17/09/2019 (ARE 972.352 MT), a Segunda Turma do 

Supremo Tribunal Federal negou de forma unânime recurso do Estado de 

Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes que 

declarou inválida a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio 

(TACIN) instituída pela Lei Estadual n° 4.547/1982. Registra-se que o 

entendimento da Segunda Turma do STF acompanhou paradigma da 

repercussão geral (Tema 16) onde se estabeleceu que a remuneração da 

atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de 

impostos e não de taxas, independente de ser o Estado ou o Município o 

instituidor do tributo. Desta forma, em obediência ao precedente 

jurisprudencial da Suprema Corte da Justiça e diante dos fatos e das 

provas carreadas pela parte autora, entendo que nesta fase de análise 

perfunctória, resta demonstrado a probabilidade do direito. O perigo de 

dano configura-se na própria cobrança indevida em face da autora. Diante 

do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a 

suspensão da exigibilidade da CDA nº 2017481843, até ulterior 

deliberação. Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035945-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON KELLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035945-61.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: EDSON KELLER IMPETRADO: 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança Com Pedido de Liminar impetrado por Edson Keller, contra ato 

do Subprocurador Geral da Procuradoria Geral Fiscal, visando a 

expedição de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. Alega que é 

pessoa física a qual compôs o quadro societário da empresa Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., sendo que atualmente 

desenvolve atividade empresarial em outra empresa. Aduz que tomou 

conhecimento de pendência em relação a sua certidão de regularidade 

fiscal referente às CDA’s nº 20113403, 20113410 e 20113405 na qual 

constam como sujeito passivo a empresa Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda., tendo o impetrante como corresponsável, sendo tal 

ato, ilegal e arbitrário. No mérito requer a confirmação da segurança. 

Notificado a apresentar as informações que julgar necessárias (id nº 

25678085), o impetrado pugnou pela extinção do processo, conforme 

informações de id nº 26522812. É a síntese. Fundamento e Decido. 

Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O conceito de 

direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes Meirelles [1] é: “Direito 

líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para se amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” 

(destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador Cassio 

Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é fundamental para o 

mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do que 

alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo do 

procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e 

certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do alegado já no 

momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o 

seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado de 

segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de 

ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, 

LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Em que pese o impetrante não ter anexado as CDA’s 

objetos da lide, restou informado que o impetrante foi delineado nas CDA’s 

como corresponsável dos débitos tributários ali inscritos. Inicialmente, 

importante registrar que a certidão da dívida ativa (CDA) goza de 

presunção juris tantum de liquidez e certeza o que impõe ao executado 

que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda prova, 

conforme restou decidido mediante o julgamento do recurso repetitivo, Nº 

1.104.900 -ES (2008/0274357-8) no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ”. 

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza 

constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, 

para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter 

rito processual que não comporta dilação probatória. Para ser viável a 

impetração do mandamus, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é 

que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE 

SÓCIO DA EXECUÇÃO. SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. A impetração 

do mandamus se submete a determinadas condições específicas, tais 
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como a existência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação 

probatória. 2. Em situações em que na certidão de dívida ativa juntada aos 

autos, figura o nome dos sócios como co-responsáveis pela dívida 

tributária, há presunção, iuris tantun, de que tenha havido um 

procedimento administrativo de apuração do crédito tributário, envolvendo 

os co-responsáveis ali listados. Com efeito, ao tempo do ajuizamento da 

ação, já existia título executivo formado em relação à empresa e ao 

agravante. 3. A Certidão de Dívida Ativa, portanto, goza de presunção de 

certeza e liquidez, podendo ser elidida somente por prova irrefutável que, 

no caso em questão, se permite somente através de vias processuais nas 

quais admite-se dilação probatória. 4. Precedentes do STJ. 5. Apelação 

improvida.” (TRF-2 - AMS: 200851010007073, Relator: Desembargador 

Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 25/05/2010, 

QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/06/2010). 

Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração 

clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação 

do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado 

de segurança, o que não ocorreu, posto que a comprovação de que não 

figurava na sociedade demanda dilação probatória. Como se vê, torna-se 

inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que 

envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a 

prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não 

admite dilação probatória. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código 

de Processo Civil. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Mandado 

de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35. [2] 

Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13. [3] 

RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. 

Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035504-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA JUNQUEIRA COELHO OAB - MG80466 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035504-80.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ZEMA CIA DE PETROLEO RÉU: 

Estado de Mato Grosso Vistos etc. Zema Cia de Petróleo Ltda., qualificada 

nos autos, ajuizou a presente Ação Anulatória de Lançamento Tributário, 

em face do Estado de Mato Grosso, visando tutela provisória de urgência 

antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade dos NAI’s nº 

201531000312016120 e 201531000302016146 bem como para que o 

requerido se abstenha de negar certidão positiva com efeitos de negativa 

além de que não se omita de responder qualquer requerimento 

administrativo, promover protesto e incluir a requerente em cadastro de 

inadimplente. Afirma que é sociedade empresária do ramo de combustíveis 

e demais derivados de petróleo sendo que adquire álcool etílico hidratado 

combustível junto a fornecedores dentro do Estado de Mato Grosso. Alega 

que o RICMS/MT atribui ao distribuidor a responsabilidade do recolhimento 

do imposto antes da retirada na usina, ocorrendo a substituição tributária 

regressiva. Salienta que ao adquirir combustível para revender, paga ICMS 

antes da retirada, o que gera crédito a ser compensado devido a venda do 

AEHC pela não cumulatividade, sendo que o RICMS concentra o ICMS da 

aquisição que seria devido na futura venda do AEHC, determinando o 

pagamento do imposto em conjunto, incidindo o regime de antecipação 

tributária. Informa que teve lavrado contra si as NAI’s nº 

201531000312016120 e 201531000302016146 cujo objeto do lançamento 

é o imposto devido pela autora antes do carregamento na usina. No mérito 

requer a procedência dos pedidos. Anexou documentos. Inicialmente 

distribuída na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o 

mesmo veio redistribuído para esse Juízo conforme declino de 

competência de id nº 24332085. No despacho de id nº 24592939 foi 

remetida a apreciação do pleito de tutela de urgência para momento 

posterior à manifestação da parte requerida, que a apresentou, como se 

vê no id nº 25465551, oportunidade em que pugnou pelo indeferimento da 

tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito 

com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código 

Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” 

(grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos 

incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do 

valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito 

subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode 

se opor. Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o 

pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na 

ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora 

sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja 

julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, a requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência, na medida em que nesse 

momento de análise perfunctória, há de se ressaltar que a certidão de 

inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que 

sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da 

legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de 

lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de 

prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos. Conclui-se então 

que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja 

efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma 

certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações 

nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título 

executivo combatido, o que não se verifica nestes autos. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos NAI’s nº 

201531000312016120 e 201531000302016146 bem como para que o 

requerido se abstenha de negar certidão positiva com efeitos de negativa 

além de que não se omita de responder qualquer requerimento 
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administrativo, promover protesto e incluir a requerente em cadastro de 

inadimplente. Promova-se a citação da parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035954-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MOTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035954-23.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: ROBERTO MOTTA IMPETRADO: 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança Com Pedido de Liminar impetrado por Roberto Motta, contra ato 

do Subprocurador Geral da Procuradoria Geral Fiscal, visando a 

expedição de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. Alega que é 

pessoa física a qual compôs o quadro societário da empresa Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., sendo que atualmente 

desenvolve atividade empresarial em outra empresa. Aduz que tomou 

conhecimento de pendência em relação a sua certidão de regularidade 

fiscal referente às CDA’s nº 20113403, 20113410 e 20113405 na qual 

constam como sujeito passivo a empresa Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda., tendo o impetrante como corresponsável, sendo tal 

ato, ilegal e arbitrário. No mérito requer a confirmação da segurança. 

Notificado a apresentar as informações que julgar necessárias (id nº 

25678085), o impetrado pugnou pela extinção do processo, conforme 

informações de id nº 26468259. É a síntese. Fundamento e Decido. 

Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O conceito de 

direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes Meirelles [1] é: “Direito 

líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para se amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” 

(destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador Cassio 

Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é fundamental para o 

mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do que 

alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo do 

procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e 

certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do alegado já no 

momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o 

seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado de 

segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de 

ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, 

LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Em que pese o impetrante não ter anexado as CDA’s 

objetos da lide, restou informado que o impetrante foi delineado nas CDA’s 

como corresponsável dos débitos tributários ali inscritos. Inicialmente, 

importante registrar que a certidão da dívida ativa (CDA) goza de 

presunção juris tantum de liquidez e certeza o que impõe ao executado 

que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda prova, 

conforme restou decidido mediante o julgamento do recurso repetitivo, Nº 

1.104.900 -ES (2008/0274357-8) no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ”. 

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza 

constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, 

para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter 

rito processual que não comporta dilação probatória. Para ser viável a 

impetração do mandamus, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é 

que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE 

SÓCIO DA EXECUÇÃO. SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. A impetração 

do mandamus se submete a determinadas condições específicas, tais 

como a existência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação 

probatória. 2. Em situações em que na certidão de dívida ativa juntada aos 

autos, figura o nome dos sócios como co-responsáveis pela dívida 

tributária, há presunção, iuris tantun, de que tenha havido um 

procedimento administrativo de apuração do crédito tributário, envolvendo 

os co-responsáveis ali listados. Com efeito, ao tempo do ajuizamento da 

ação, já existia título executivo formado em relação à empresa e ao 

agravante. 3. A Certidão de Dívida Ativa, portanto, goza de presunção de 

certeza e liquidez, podendo ser elidida somente por prova irrefutável que, 

no caso em questão, se permite somente através de vias processuais nas 

quais admite-se dilação probatória. 4. Precedentes do STJ. 5. Apelação 

improvida.” (TRF-2 - AMS: 200851010007073, Relator: Desembargador 

Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 25/05/2010, 

QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/06/2010). 

Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração 

clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação 

do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado 

de segurança, o que não ocorreu, posto que a comprovação de que não 

figurava na sociedade demanda dilação probatória. Como se vê, torna-se 

inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 113 de 700



envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a 

prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não 

admite dilação probatória. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código 

de Processo Civil. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Mandado 

de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35. [2] 

Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13. [3] 

RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. 

Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035949-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PICCININ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035949-98.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: LUIZ PICCININ IMPETRADO: 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança Com Pedido de Liminar impetrado por Luiz Piccinin, contra ato 

do Subprocurador Geral da Procuradoria Geral Fiscal, visando a 

expedição de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. Alega que é 

pessoa física a qual compôs o quadro societário da empresa Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., sendo que atualmente 

desenvolve atividade empresarial em outra empresa. Aduz que tomou 

conhecimento de pendência em relação a sua certidão de regularidade 

fiscal referente às CDA’s nº 20113403, 20113410 e 20113405 na qual 

constam como sujeito passivo a empresa Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda., tendo o impetrante como corresponsável, sendo tal 

ato, ilegal e arbitrário. No mérito requer a confirmação da segurança. 

Notificado a apresentar as informações que julgar necessárias (id nº 

25678319), o impetrado quedou-se silente conforme certificado no id nº 

27390098. É a síntese. Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 1º 

da Lei nº 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” O conceito de direito líquido e certo na lição do 

mestre Hely Lopes Meirelles [1] é: “Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para se amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança.” (destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre 

Doutrinador Cassio Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é 

fundamental para o mandado de segurança é a possibilidade de prova 

documental do que alegado e a desnecessidade de produção de outras 

provas ao longo do procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de 

‘direito líquido e certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do 

alegado já no momento inicial da impetração do mandado de segurança, 

tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado 

de segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente 

de ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público 

(art. 5º, LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Em que pese o impetrante não ter anexado as CDA’s 

objetos da lide, restou informado que o impetrante foi delineado nas CDA’s 

como corresponsável dos débitos tributários ali inscritos. Inicialmente, 

importante registrar que a certidão da dívida ativa (CDA) goza de 

presunção juris tantum de liquidez e certeza o que impõe ao executado 

que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda prova, 

conforme restou decidido mediante o julgamento do recurso repetitivo, Nº 

1.104.900 -ES (2008/0274357-8) no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ”. 

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza 

constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, 

para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter 

rito processual que não comporta dilação probatória. Para ser viável a 

impetração do mandamus, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é 

que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE 

SÓCIO DA EXECUÇÃO. SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. A impetração 

do mandamus se submete a determinadas condições específicas, tais 

como a existência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação 

probatória. 2. Em situações em que na certidão de dívida ativa juntada aos 

autos, figura o nome dos sócios como co-responsáveis pela dívida 

tributária, há presunção, iuris tantun, de que tenha havido um 

procedimento administrativo de apuração do crédito tributário, envolvendo 

os co-responsáveis ali listados. Com efeito, ao tempo do ajuizamento da 

ação, já existia título executivo formado em relação à empresa e ao 

agravante. 3. A Certidão de Dívida Ativa, portanto, goza de presunção de 

certeza e liquidez, podendo ser elidida somente por prova irrefutável que, 

no caso em questão, se permite somente através de vias processuais nas 

quais admite-se dilação probatória. 4. Precedentes do STJ. 5. Apelação 
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improvida.” (TRF-2 - AMS: 200851010007073, Relator: Desembargador 

Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 25/05/2010, 

QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/06/2010). 

Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração 

clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação 

do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado 

de segurança, o que não ocorreu, posto que a comprovação de que não 

figurava na sociedade demanda dilação probatória. Como se vê, torna-se 

inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que 

envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a 

prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não 

admite dilação probatória. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código 

de Processo Civil. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Mandado 

de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35. [2] 

Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13. [3] 

RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. 

Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035949-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PICCININ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035949-98.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: LUIZ PICCININ IMPETRADO: 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança Com Pedido de Liminar impetrado por Luiz Piccinin, contra ato 

do Subprocurador Geral da Procuradoria Geral Fiscal, visando a 

expedição de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. Alega que é 

pessoa física a qual compôs o quadro societário da empresa Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., sendo que atualmente 

desenvolve atividade empresarial em outra empresa. Aduz que tomou 

conhecimento de pendência em relação a sua certidão de regularidade 

fiscal referente às CDA’s nº 20113403, 20113410 e 20113405 na qual 

constam como sujeito passivo a empresa Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda., tendo o impetrante como corresponsável, sendo tal 

ato, ilegal e arbitrário. No mérito requer a confirmação da segurança. 

Notificado a apresentar as informações que julgar necessárias (id nº 

25678319), o impetrado quedou-se silente conforme certificado no id nº 

27390098. É a síntese. Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 1º 

da Lei nº 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” O conceito de direito líquido e certo na lição do 

mestre Hely Lopes Meirelles [1] é: “Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para se amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança.” (destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre 

Doutrinador Cassio Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é 

fundamental para o mandado de segurança é a possibilidade de prova 

documental do que alegado e a desnecessidade de produção de outras 

provas ao longo do procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de 

‘direito líquido e certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do 

alegado já no momento inicial da impetração do mandado de segurança, 

tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado 

de segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente 

de ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público 

(art. 5º, LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Em que pese o impetrante não ter anexado as CDA’s 

objetos da lide, restou informado que o impetrante foi delineado nas CDA’s 

como corresponsável dos débitos tributários ali inscritos. Inicialmente, 

importante registrar que a certidão da dívida ativa (CDA) goza de 

presunção juris tantum de liquidez e certeza o que impõe ao executado 

que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda prova, 

conforme restou decidido mediante o julgamento do recurso repetitivo, Nº 

1.104.900 -ES (2008/0274357-8) no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ”. 

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza 

constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, 

para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter 

rito processual que não comporta dilação probatória. Para ser viável a 

impetração do mandamus, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é 

que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE 

SÓCIO DA EXECUÇÃO. SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. A impetração 

do mandamus se submete a determinadas condições específicas, tais 

como a existência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação 

probatória. 2. Em situações em que na certidão de dívida ativa juntada aos 
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autos, figura o nome dos sócios como co-responsáveis pela dívida 

tributária, há presunção, iuris tantun, de que tenha havido um 

procedimento administrativo de apuração do crédito tributário, envolvendo 

os co-responsáveis ali listados. Com efeito, ao tempo do ajuizamento da 

ação, já existia título executivo formado em relação à empresa e ao 

agravante. 3. A Certidão de Dívida Ativa, portanto, goza de presunção de 

certeza e liquidez, podendo ser elidida somente por prova irrefutável que, 

no caso em questão, se permite somente através de vias processuais nas 

quais admite-se dilação probatória. 4. Precedentes do STJ. 5. Apelação 

improvida.” (TRF-2 - AMS: 200851010007073, Relator: Desembargador 

Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 25/05/2010, 

QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/06/2010). 

Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração 

clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação 

do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado 

de segurança, o que não ocorreu, posto que a comprovação de que não 

figurava na sociedade demanda dilação probatória. Como se vê, torna-se 

inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que 

envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a 

prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não 

admite dilação probatória. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código 

de Processo Civil. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Mandado 

de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35. [2] 

Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13. [3] 

RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. 

Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035950-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO APARECIDO PICCININ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

PROCURADOR-CHEFE DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035950-83.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: OSVALDO APARECIDO 

PICCININ IMPETRADO: Procurador Geral do Estado de Mato Grosso e 

outros (3) Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de 

Liminar impetrado por Osvaldo Aparecido Piccinin, contra ato do 

Subprocurador Geral da Procuradoria Geral Fiscal, visando a expedição 

de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. Alega que é pessoa física a 

qual compôs o quadro societário da empresa Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda., sendo que atualmente desenvolve atividade 

empresarial em outra empresa. Aduz que tomou conhecimento de 

pendência em relação a sua certidão de regularidade fiscal referente às 

CDA’s nº 20113405 e 20113410 na qual constam como sujeito passivo a 

empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., tendo o 

impetrante como corresponsável, sendo tal ato, ilegal e arbitrário. No 

mérito requer a confirmação da segurança. Notificado a apresentar as 

informações que julgar necessárias (id nº 25679570), o impetrado 

quedou-se silente conforme certificado no id nº 27390117. É a síntese. 

Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O 

conceito de direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes Meirelles 

[1] é: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para se 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança.” (destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador 

Cassio Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é fundamental 

para o mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do 

que alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo 

do procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e 

certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do alegado já no 

momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o 

seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado de 

segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de 

ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, 

LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Em que pese o impetrante não ter anexado as CDA’s 

objetos da lide, restou informado que o impetrante foi delineado nas CDA’s 

como corresponsável dos débitos tributários ali inscritos. Inicialmente, 

importante registrar que a certidão da dívida ativa (CDA) goza de 

presunção juris tantum de liquidez e certeza o que impõe ao executado 

que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda prova, 

conforme restou decidido mediante o julgamento do recurso repetitivo, Nº 

1.104.900 -ES (2008/0274357-8) no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ”. 

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza 

constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, 

para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter 

rito processual que não comporta dilação probatória. Para ser viável a 

impetração do mandamus, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 
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dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é 

que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE 

SÓCIO DA EXECUÇÃO. SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. A impetração 

do mandamus se submete a determinadas condições específicas, tais 

como a existência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação 

probatória. 2. Em situações em que na certidão de dívida ativa juntada aos 

autos, figura o nome dos sócios como co-responsáveis pela dívida 

tributária, há presunção, iuris tantun, de que tenha havido um 

procedimento administrativo de apuração do crédito tributário, envolvendo 

os co-responsáveis ali listados. Com efeito, ao tempo do ajuizamento da 

ação, já existia título executivo formado em relação à empresa e ao 

agravante. 3. A Certidão de Dívida Ativa, portanto, goza de presunção de 

certeza e liquidez, podendo ser elidida somente por prova irrefutável que, 

no caso em questão, se permite somente através de vias processuais nas 

quais admite-se dilação probatória. 4. Precedentes do STJ. 5. Apelação 

improvida.” (TRF-2 - AMS: 200851010007073, Relator: Desembargador 

Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 25/05/2010, 

QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/06/2010). 

Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração 

clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação 

do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado 

de segurança, o que não ocorreu, posto que a comprovação de que não 

figurava na sociedade demanda dilação probatória. Como se vê, torna-se 

inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que 

envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a 

prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não 

admite dilação probatória. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código 

de Processo Civil. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Mandado 

de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35. [2] 

Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13. [3] 

RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. 

Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1059475-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1059475-94.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: MICHELLE ALVES DONEGA 

IMPETRADO: Presidente Detran MT Vistos etc. Michelle Alves Donegá, 

impetrou o presente Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar Para 

Licenciamento de Veículo em desfavor do Presidente do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso. Em seguida, conforme id nº. 

27340573, postulou a desistência e a extinção do presente feito, sendo 

desnecessária a manifestação da parte impetrada quanto ao referido 

pleito posto que ainda não foi citada e tão pouco despachada a inicial. 

Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos 

legais e, conseqüentemente declaro extinto o processo sem resolver o 

mérito. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios ante 

a inexistência de contraditório. Custas processuais previamente 

recolhidas. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038019-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HASSAN AHMAD ABDALLAH HALABI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURORA PEREIRA ABDALLAH OAB - 045.943.981-20 

(REPRESENTANTE)

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1038019-88.2019.8.11.0041 REQUERENTE: HASSAN AHMAD ABDALLAH 

HALABI REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Com 

Pedido de Tutela de Urgência, movido por Espólio de Hassan Ahmad 

Abdallah Halabi, em desfavor da JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso, que fora inicialmente distribuído na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá, que por sua vez declinou de sua competência 

para este Juízo. Revendo os autos, verifico que a parte requerente pleiteia 

a concessão de tutela de urgência tão somente para que o requerido 

apresente cópia integral do ato depositado sob o nº 970408951 bem como 

prova do cumprimento integral da Portaria nº 10/JUCEMAT, de 07.05.2005. 

Assim, inexistindo inscrição de dívida ativa, resta inviabilizado o seu 

processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da 

competência para processar e julgar a presente ação razão pela qual faço 

a devolução do feito ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, com 

as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1034704-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

DAVINA NICOLAU OAB - 691.480.071-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1034704-52.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JULIANO FABIO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação Anulatória de Inexistência de Débito Com Pedido de 

Tutela de Urgência Liminar movida por Espólio de Juliano Fábio Oliveira da 

Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outro, que veio 

redistribuído da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Analisando detidamente os autos, constato que o veículo que originou as 

CDA’s a que se pretendem as suspensões das exigibilidades estão em 

nome de Maria Anete Pereira Nunes Freitas, não possuindo legitimidade, 

nos termos do Art. 17. Do NCPC. 3. Destarte, considerando o exposto, 

determino, venha a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048403-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORGATO MAQUINAS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS OAB - SP234573 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1048403-13.2019.8.11.0041 REQUERNETE: BORGATO MAQUINAS S/A 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO e outros Vistos etc. Trata-se 

de Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência ajuizada por Vamos Máquinas e Equipamentos S/A em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, visando a concessão da tutela de urgência 

para suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 20115214, 20112516 e 

20129204. Compulsando os autos, verifico que nos ids nº 25465679, 

25465681 e 25465682 foram anexadas as mencionadas CDA’s, objetos da 

discussão dos presentes autos, onde restou demonstrado que as 

mesmas estão ajuizadas na Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT. A teor 

do que dispõe o artigo 55, do Novo Código de Processo Civil, reputam-se 

conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa 

de pedir, não havendo dúvidas acerca da existência de conexão entre a 

presente e a ação mencionada alhures, sendo aconselhável o julgamento 

conjunto das demandas, com o fim de se evitar decisões conflitantes. 

Nesse sentido: PROCESO CIVL. EXCUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. 

COMPETÊNCIA. Havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória 

de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar 

decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução 

fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AREsp: 129.803/DF, Relator: Ministro Ari 

Pargendler, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de 

Publicação: 15/08/2013) Não há, outrossim, qualquer dúvida acerca da 

prevenção do Juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, uma vez 

que, conforme a previsão do artigo 59 do Novo CPC, “o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Por todo o exposto, 

reconheço a conexão entre as ações e, a fim de garantir julgamentos 

uniformes determino a reunião dos processos, devendo estes autos, 

serem remetidos ao Juízo da Comarca de Canarana - MT em razão da 

prevenção, com a devida baixa e anotações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1054029-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1054029-13.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO MARCONI 

RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN e outros Vistos etc. 1. Trata-se 

de Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e 

Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Antônio Marconi Rodrigues Almeida, em desfavor do Estado 

de Mato Grosso e Outro, que veio redistribuída da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente pugna em sede de tutela de urgência a suspensão da 

exigibilidade do IPVA referente ao veículo objeto da lide, ao que anexou ao 

feito a CDA nº 201777924 (id nº 26269983), no entanto, conforme certidão 

positiva indexada no id nº 26269983, consta informação de mais duas 

CDA’s cuja débito se refere à IPVA, quais sejam, as de nº 20188195464 e 

2018963833, tornando-se necessária a sua juntada para a apreciação do 

pleito tutelar. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 10 (dez) dias para que o requerente traga ao feito as CDA’s 

objeto da lide, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004186-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE OAB - MT21909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1004186-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO SANTANA YULE 

REQUERIDO: Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria 

Geral do Estado do Mato Grosso Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito Com Indenização Por Danos Morais, movido por 

Rodrigo Santana Yule, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que fora 

inicialmente distribuído no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, 

que por sua vez declinou de sua competência para este Juízo sob o 

fundamento de que o débito em discussão estaria inscrito em dívida ativa. 

Contudo, após intimada a parte autora no sentido de anexar aos autos 

eventuais CDA’s, o requerente comparece aos autos (ids nº 26149744) 

relatando que o débito não mais se encontra inscrito em dívida ativa, não 

subsistindo, pois, a competência deste Juízo. Assim, inexistindo inscrição 

de dívida ativa, resta inviabilizado o seu processamento por este Juízo. 

Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital 

tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a 

débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as 

razões acima expostas, declino da competência para processar e julgar a 

presente ação em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, razão pela qual 

faço a devolução dos presentes autos com as baixas e procedimentos 

necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1058040-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1058040-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA e outros (28) REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

indexou os documentos sem descrevê-los e identifica-los, comprometendo 

a célere tramitação do processo, nos termos do art. 32 e §§ 1º e 2º, da 

RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, que regulamentou 

o Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. 2. Constato que o valor atribuído à causa, não corresponde ao 

valor do proveito econômico, uma vez que o montante do débito cobrado 

conforme as CDA’s que ensejaram o ajuizamento da demanda anexadas 

nos ids nº 26982055, 26982054, 26982053, 26982052, 26982051, 

26982050, 26982049, 26982044, 26982040, 26982036, 26982031, 

26982027, 26982023, 26982019, 26982015 e 26982008 é de 

R$2.273.681,49 (dois milhões e duzentos e setenta e três mil e seiscentos 

e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos). Nesse sentido: Agravo 

de Instrumento - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Impugnação ao Valor 

da Causa - Insurgência contra a r. decisão que acolheu a impugnação do 

Município e determinou a retificação do valor da causa e a 

complementação de custas e demais despesas processuais. O valor da 

causa deve corresponder ao montante do crédito tributário impugnado – 

Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI : 

21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio 

Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/03/2016). 3. Deste modo, nos termos do artigo 321 

do NCPC, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para que 

complemente o valor das custas judiciais bem como sane as 

irregularidades alhures apontadas, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

5. Após, à conclusão. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018643-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1018643-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEREU MUNIZ DE MACEDO 

FILHO REQUERIDO: DETRAN MT Vistos etc. 1. Primeiramente, recebo a 

emenda á inicial de id nº 26784039. 2. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora pugna pela suspensão dos protestos das CDA’s nº 

2018469962, 2018910565 e 201847213, contudo, deixou de anexar ao 

feito as mencionadas CDA’s. 4. Assim sendo, oportunizo à parte autora 

para que indexe as mencionadas CDA’s, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1048917-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL HERNANE NORONHA PIRES OAB - MG157241 (ADVOGADO(A))

MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA OAB - RJ146276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1048917-63.2019.8.11.0041 REQUERENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação de Procedimento Comum Com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência ajuizada por TIM S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

que veio redistribuída da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública. 2. 

Pois bem, constato que o valor atribuído à causa, não corresponde ao 

valor do débito exigível, uma vez que o montante dos débitos das CDA 

objeto da lide é de R$14.606.746,81 (quatorze milhões e seiscentos e seis 

mil e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um 

centavos). Nesse sentido: Agravo de Instrumento - Ação Anulatória de 

Débito Fiscal - Impugnação ao Valor da Causa - Insurgência contra a r. 

decisão que acolheu a impugnação do Município e determinou a retificação 

do valor da causa e a complementação de custas e demais despesas 

processuais. O valor da causa deve corresponder ao montante do crédito 

tributário impugnado – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio 

Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/03/2016). 3. Assim sendo, intime-se a parte autora 

para promover a emenda no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 321, 

do NCPC, no sentido de informar corretamente o valor da causa bem como 

complementar o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do parágrafo único do citado artigo. 4. 

Após, à conclusão. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044888-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1044888-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BMG S.A RÉU: ESTADO 

DO MATO GROSSO e outros Vistos etc. 1. Cumpra-se imediatamente a 

decisão emanada da Instância Superior, relativamente à decisão proferida 

pelo DD. Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA (id nº 27315158), nos 

au tos  de  Recurso  de  Ag ravo  de  Ins t rumen to  n º 

1013613-29.2019.8.11.0000. 2. Às providências. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1059442-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA ROSA OKDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-32,80 (trinta e dois reais 

e oitenta centavos), para Notificação da Autoridade coatora, através de 

guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009907-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1009907-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX MALHEIROS DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

de Declaração de Indébito, Com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza 

Antecipada – Inaudita Altera Parte c/c Indenização Por Danos Morais em 

Razão de Inscrição Indevida, ajuizada por Alex Malheiros de Lima, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado 
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Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente pugna em sede de tutela de urgência a suspensão 

dos efeitos do protesto da CDA nº 201768249 (id nº 24399984), no 

entanto, deixou de anexar ao feito a mencionada CDA, sendo necessária 

a sua juntada para a apreciação do pleito tutelar. 3. Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para 

que o requerente traga aos autos a CDA objeto da lide, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1035380-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT3934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035380-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AMBEV S.A. REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – Primeiramente, determino 

que seja retificado o cadastro dos autos no PJe, pois consta como Ação 

Cautelar Fiscal e, na verdade, o presente feito é ação Medida Cautelar 

objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributária, bem como 

expedição de certidão positiva com efeitos negativos, em face dos autos 

dos processos administrativos n°s 5205555/2013, 5205552/2013, 

5205554/2013, 5211392/2013, 5214059/2013, 5235081/2013. 2 - Em um 

breve apanhado dos autos, verifico que o presente feito tramitava pela 4ª 

Vara Especializada de Fazenda Pública e foi redistribuído a esta Vara para 

tramitar simultaneamente aos autos da Execução Fiscal sob nº 

1 0 1 9 4 2 4 - 1 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 1  e  d a  A n u l a t ó r i a  s o b  n º 

1035216-69.2018.811.0041. A autora busca a concessão da medida 

liminar para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade 

dos créditos tributários mencionados acima, mediante oferecimento de 

Carta Fiança em garantia, cuja medida foi indeferida, nos seguintes termos 

: “...embora haja a possibilidade de expedição da certidão positiva do 

débito com efeitos negativos, mediante a prestação de caução em 

procedimento cautelar – que é o caso dos autos –, após minuciosa análise 

da carta de fiança colaciona às fls. 331/332, não verifico abrangência 

especificada no documento sobre a incidência de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês e multa, o que afasta a verossimilhança das alegações 

ventiladas na inicial, afastando-se do fim colimado que é garantir a 

integralidade de futura execução fiscal. Sendo assim, por não vislumbrar 

razões para a concessão da pretensão inicial, indefiro o pedido liminar. 

Ressalvo a possibilidade da Requerente trazer nova garantia aos autos 

contendo especificações necessárias para que a atualização do valor 

seja compatível com os padrões utilizados pelo Estado, a fim de obter 

autorização de emissão de CPD-EM, se for o caso. Cite-se, como requer.” 

Na sequencia, a parte autora apresentou nova Carta Fiança, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada, nos seguintes termos : “Considerando a 

retificação da carta de fiança bancária inicialmente ofertada, para 

adequá-la aos moldes de correção dos débitos fiscais estaduais, defiro a 

parcialmente a liminar, apenas para assegurar à autora o direito à 

obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos 

débitos fiscais indicados na petição inicial, valendo-me, para tanto, da 

própria fundamentação exarada na decisão de fls. 351/354, a qual tenho 

por incorporada à presente. Saliento que o pleito liminar não assegura à 

autora o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão 

pela qual não há que se falar na sua exclusão do Regime Administrativo 

Cautelar ou na impossibilidade de inclusão de seu nome nos cadastros 

restritivos utilizados pelo Estado de Mato Grosso. Retifique-se o 

necessário. Intimem-se.” Por decisão datada de 06.04.2018, foi declinada 

a competência para processamento deste feito, por esta Vara 

Especializada de Execução Fiscal, sendo que a redistribuição ocorreu em 

21.08.2018 e o feito aportou neste Juízo em 21.08.2018, quando foi 

digitalizado e feito seu agrupamento com a execução fiscal sob nº 

1 0 1 9 4 2 4 - 1 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 1  e  a n u l a t ó r i a  s o b  n º 

1035216-69.2018.811.0041. Regularmente citada, a parte requerida 

apresentou contestação, tempestivamente. Impugnação à contestação 

apresentada. Encontra-se pendente de decisão os embargos de 

declaração opostos em 11.06.2014, onde a parte autora/embargante alega 

que houve omissão na decisão proferida em 03.06.2014(fls. 410- dowload 

PJe), pois a mencionada decisão “...deferiu parcialmente a liminar 

pleiteada, apenas para assegurar à Embargante os direito à obtenção de 

sua CPD-EM, alegando que não é direito da Embargante a “suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não há que se falar na 

sua exclusão do Regime Administrativo Cautelar ou na impossibilidade de 

inclusão de seu nome nos cadastros restritivos utilizados pelo Estado de 

Mato Grosso.”(...) Isso porque, esse o MM. Juízo não se manifestou sobre 

o pedido subsidiário da ora embargante, o qual não decorre da suspensão 

da exigibilidade.” . Afirmou que “...o pedido de exclusão do Regime 

Administrativo Cautelar e a vedação da inclusão da Embargante nos 

cadastros de inadimplentes não decorre exclusivamente da concessão 

suspensão de exigibilidade prevista no art. 151 do Código Tributário 

Nacional, sendo um simples reflexo da garantia do débito tributário.” 

Postula, pois, sejam conhecidos e providos os embargos de declaração 

paras determinar a imediata exclusão da Embargante do Regime 

Administrativo Cautelar, bem como a abstenção de inclusão de seus nome 

em qualquer cadastro de inadimplentes com relação aos débitos em 

discussão nestes autos. Os Embargos Declaratórios prestam-se a 

esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, contradições ou erro 

material no julgamento. De plano, verifico que inexiste qualquer razão 

plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação do 

embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventual 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser 

acolhida na via eleita. Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios, 

permanecendo inalterada a decisão, ante a inexistência de qualquer 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 3 - O presente feito 

já se encontra devidamente instruído, entretanto, em face do agrupamento 

com a ação anulatória sob nº 1035216-69.2018.8.11.0041, determino que 

se aguarde a conclusão da instrução naqueles autos, quando então os 

processos deverão vir conclusos para sentença simultânea. 4 – Intime-se 

e cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 12 de julho de 

2019. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035216-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT3934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035216-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AMBEV S.A. REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – Primeiramente, determino 

que seja retificado o cadastro dos autos no PJe, pois consta como Ação 

Cautelar Fiscal e, na verdade, o presente feito é ação Anulatória de Débito 

Fiscal objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributária, bem 

como expedição de certidão positiva com efeitos negativos, em face dos 

autos dos processos administrativos n°s 5205555/2013, 5205552/2013, 

5205554/2013, 5211392/2013, 5214059/2013, 5235081/2013. 2 - Em um 

breve apanhado dos autos, verifico que o presente feito tramitava pela 4ª 

Vara Especializada de Fazenda Pública e foi redistribuído a esta Vara para 

tramitar simultaneamente aos autos da Execução Fiscal sob nº 

1019424-12.2017.811.0041 e da medida cautelar sob nº 

1035380-34.2018.811.0041. Regularmente citada, a parte requerida 

apresentou contestação, tempestivamente. Impugnação à contestação 

apresentada. Por decisão datada de 06.04.2018, foi declinada a 

competência para processamento deste feito, por esta Vara Especializada 

de Execução Fiscal, sendo que a redistribuição ocorreu em 21.08.2018 e o 

feito aportou neste Juízo em 21.08.2018, quando foi digitalizado e feito seu 

agrupamento com a execução fiscal sob nº 1019424-12.2017.811.0041 e 

à medida cautelar sob nº 1035380-34.2018.811.0041. O feito encontra-se 

na fase de especificação de provas, então, manifestem-se as partes, no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, ainda, pretendem produzir, 

justificando-as e indicando como objetividade os fatos que com elas 

desejam demonstrar. 3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 120 de 700



necessárias. Cuiabá, 12 de julho de 2019. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO PIRES DE OLIVEIRA OAB - PR20064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000328-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANA ZANATTA 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Tutela Provisória de 

Urgência Para Retirada de Cadastro no Serasa e Indenização de Danos 

Morais, ajuizada por Rosana Zanatta. 2. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora propôs a presente ação em face da SEFAZ – 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que, no entanto, não 

possui capacidade jurídica para figurar no polo passivo desta ação. 3. 

Ainda em análise ao feito, constato a ausência do recolhimento das custas 

processuais, razão pela qual determino a intimação da parte autora para 

que efetue o seu recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. 4. Assim, com fundamento no artigo 321, do 

CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente 

providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação, 

bem como para que pague as custas judiciais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC) e extinção do 

processo, conforme disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 5. 

Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à conclusão. Cuiabá, 15 de julho de 2019. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002948-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. CALLEGARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADOS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002948-25.2019.8.11.0041 REQUERENTE: F. CALLEGARO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PAES CONGELADOS - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal 

Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por F. Callegaro 

Indústria e Comércio de Pães Congelados – ME, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência visando 

suspender os créditos inscritos em Dívida Ativa, nº 2017474654 e 201889 

bem como suspender os protestos referentes às mencionadas CDA’s. 

Sustenta que é pessoa jurídica de direito privado cujo objeto social é 

“Fabricação de Produtos de Panificação Industrial”, sendo o CNAE 

Principal nº 091-1/01, se sujeitando ao recolhimento do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias-ICMS, atualmente inscrita em Dívida Ativa sob o 

nº 2017/474654, referentes a créditos de ICMS lançados em sua conta 

corrente fiscal. Aduz que tem sede neste Estado e recolhe ICMS por do 

Regime de Estimativa Simplificada (carga Média), que conforme artigo 26 

da Lei Complementar n° 87/96 e artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98 

estabelece que “o Regime de Apuração de ICMS poderá ser calculado por 

estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o 

direito a impugná-la e instaurar processo contraditório”. Afirma que a 

legislação do Estado de Mato Grosso inovou ao inserir o inciso V, alínea 

“b”, ao artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98 o qual instituiu o “Regime de 

Estimativa por Operação Simplificada, mediante exigência baseada na 

carga tributária média”, já anteriormente instituído por meio dos artigos 87-J 

ao 87-J-4, do RICMS/MT, Decreto nº 1.944/89, adicionado pelo Decreto nº 

2.734/2010, pelo que o imposto era estimada a cada operação, 

aplicando-lhe uma única redução igual à proporção verificada pelo 

contraste da base de cálculo e o valor total do respectivo documento 

fiscal de entrada, equivalente a ausência de benefício fiscal no Estado, 

sendo aplicada alíquota única de 17% do ICMS. Salienta que para 

regulamentar o art. 30, inciso V, alínea “b”, da Lei Estadual nº 7.098/98, o 

Requerido editou o Decreto nº 392/2011 que inseriu os arts. 87-J-6 a 

87-J-13 ao RICMS, ao passo que o regime de Estimativa Simplificada foi 

alterada pelos Decretos nº 410/2011, 468/2011 e 661/201, enquadrando 

em faixa de carga tributária média o CNAE Principal em que o contribuinte 

estava inscrito em 31.05.2011, além do que tal tributação estipula que o 

contribuinte deve recolher o ICMS em uma fase, qual seja, antecipada, 

contudo, o Fisco Estadual enquadrou a Empresa Requerente no regime 

Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, exigindo de ofício 

alíquota integral, quando o ICMS tem lançamento por homologação. 

Assevera que o ato fere os princípios da Legalidade e Tipicidade Tributária 

bem como do Contraditório e Ampla Defesa, além do mais, inobservou se 

tratar de matéria reservada a Lei Complementar e que o Poder Judiciário 

tem tido atuação no sentido de combater os excessos. Incialmente 

distribuído na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da 

Comarca de Cuiabá, o feito foi redistribuído para a 5ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública, conforme decisão de ID Nº 17539449, que, ato 

contínuo, declarou a sua incompetência para processar o caso, 

declinando para esta Vara Especializada de Execução Fiscal como se vê 

no id nº 18408973. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Novo Código de 

Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, 

determina que o magistrado poderá conceder a tutela antecipada, desde 

que presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Inicialmente ressalto que o 

contrato social da empresa demonstra que esta tem por atividade a 

“indústria e comércio de pães e alimentos congelados e embalados” (id nº 

17522743). Pois bem, em análise prefacial, própria dessa seara de 

cognição sumária, entendo como demonstrados os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão vejamos. Constato 

que dentre as infrações descritas na CDA nº 2017474654, uma se trata 

de Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada, sendo, da mesma 

forma no que concerne à CDA nº 201889. Oportuno ressaltar que o 

regime de apuração do ICMS por estimativa por operação simplificada foi 

inserido com a edição do Decreto nº 2.734/2010, posteriormente revogado 

pelo Decreto nº 392/2011, regulamentando o art. 30, da lei Estadual nº 

7.098/98, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 87-J17, do RICMS. De modo 

que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei 

nº 7.098/98 extrapola a regra determinada no art. 26, III, e §1º da lei 

Complementar nº 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do 

imposto ao definir sua base de cálculo. Além disso, verifico que a forma 

de constituição do crédito tributário foi alterada uma vez que consoante o 

mencionado decreto (art. 87-J-6), a cobrança do ICMS se dá mediante 

lançamento de ofício e não mais por homologação, como previsto na Lei 

Complementar nº 87/96, bem como na Lei nº 7.098/98, logo, trata-se de 

mais uma afronta ao disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 146, da 

Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre 

lançamento. Nessa ordem de ideias é patente que a aplicação do regime 

descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo 

serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal 

dispositivo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - 

REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS 

ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO 

RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE 

CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS 

QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS 

DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser 

rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse 

processual, pois, se o ato normativo questionado pelo impetrante produz 

efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos 

subjetivos, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus 

pelo lesado. 2. Apesar de a autorização para cobrança por regime de 

estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não 

pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo 

o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em 

sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a 

cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas 
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em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez 

reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, 

por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos 

débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida 

que se impõe.” (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA 

CAPITAL RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de 

Julgamento: 18-09-2017). No que tange as demais infrações das CDA’s 

objeto da demanda, tenho que em razão da impossibilidade de se 

suspender parcialmente a exigibilidade da CDA tão somente quanto a Falta 

de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada em prejuízo a princípio da 

unidade e iliquidez do título, demonstrado, dessa forma, a probabilidade do 

direito da parte requerente, devendo, pois, prosperar o pleito tutelar de 

suspensão da exigibilidade da CDA. Nesse sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ICMS. 

APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI 

ESTADUAL Nº 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO PROTESTO. Deve ser 

observada a aplicação da porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros 

moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade 

da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo. 

Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tribunal 

de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou sobre a 

inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09. Suspensão da 

exigibilidade e cancelamento do protesto de CDA diante da inexigibilidade 

do débito fiscal, constituído de valor ilíquido pela adoção de sistemática de 

juros de inconstitucionalidade declarada. Impossibilidade de se determinar 

a suspensão parcial da CDA, diante da violação do princípio da unidade e 

da iliquidez do título. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP - AI: 21933542920188260000 SP 2193354-29.2018.8.26.0000, 

Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 30/10/2018, 5ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2018) O perigo de dano resta 

demonstrado em cobrança indevida em face da autora. Diante do exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da 

exigibilidade das CDA’s nº 2017474654 e 201889 bem como dos protestos 

nº 8060181 e 8060297, respectivamente referentes às CDA’s 201889 e 

2017474654, ambas do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior 

deliberação. Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

15 de julho de 2019. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1059136-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE ALVES NEGRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1059136-38.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2019 07:31:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NILSON JOSÉ ALVES NEGRÃO CPF Nº 

080.817.191-72 - CONTRIBUINTE 8210 CDA's Nºs 2016 / 1275977; 2017 / 

1532929; 2018 / 1608907; 2019 / 1793881 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.24.050.0137.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.501,08 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 
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eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 
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321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1058733-69.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2019 16:37:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL SOARES DA SILVA CPF Nº 

274.223.721-68 - CONTRIBUINTE 16569 CDA's Nºs 2016 / 1346686; 2017 / 

1558339; 2018 / 1719572; 2019 / 1782607 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.021.0354.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.046,80 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 
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recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 
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for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 
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a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1059142-45.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2019 07:31:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OLIVEIRA SALAZAR SANTANA PACHECO CPF Nº 

233.642.899-72 - CONTRIBUINTE 316565 CDA's Nºs 2016 / 1342409; 2017 

/ 1531050; 2018 / 1641475; 2019 / 1787958 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.43.032.0177.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.367,83 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 
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remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 
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petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1059139-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NINITO PIRES DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1059139-90.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2019 07:31:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NINITO PIRES DO CARMO CPF Nº 001.934.701-44 - 

CONTRIBUINTE 332229 CDA's Nºs 2016 / 1316196; 2017 / 1484511; 2018 / 

1643536; 2019 / 1828469 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.22.021.0246.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.287,35 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 
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aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 
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sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022019-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO OAB - MT4044-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1022019-81.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2017 16:18:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLENE DOS SANTOS CPF Nº 314.449.111-04 - 

CONTRIBUINTE 396172 CDA Nº 2014/1009013. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.35.090.0256.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 23.195,33- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 18/07/2017 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARLENE DOS SANTOS - CPF Nº 

314.449.111-04, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2014/1009013, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.35.090.0256.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$23.195,33- (ID 8681554). A petição inicial veio instruída com cópia da 

CDA acima mencionada (ID 8681563). Em 08/09/2017 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 9791824), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 07/12/2019 (11035892), não havendo informações quanto ao 

seu cumprimento. Em 26/03/2018 a Parte Executada, através de sua 

Advogada Constituída, compareceu espontaneamente aos autos para 

opor-se à execução por meio de embargos, alegando, em síntese, a 

NULIDADE da CDA sub judice, por não constar o nome de todos os 

responsáveis pelo imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.35.090.0256.001, 

o qual foi adjudicado a vários proprietários em pagamento de créditos 

trabalhistas, prossegue afirmando que “por força do Auto de Penhora 

R20:11.012 e da carta de adjudicação R43: 11012, ora inclusos, passou a 

ser possuidora de 1,75%(um inteiro e setenta e cinco décimos por cento) 

do imóvel a título de pagamento de verbas trabalhistas”, sic, razão pela 

qual deve responder somente pela sua fração ideal, requerendo, por fim, 

“a. A intimação do ilustre Procurador da Embargada para, querendo, 

impugnar os presentes embargos e, a final, o acolhimento deles, 

decretando a nulidade da certidão de Dívida Ativa, posto que fora das 

exigências legais e consequente excesso de execução decretando ainda 

a extinção do feito em relação à Embargante, com julgamento de mérito, 

face ao depósito do valor correspondente a sua quota parte; b. Ainda, 

pelo melhor entendimento, no MÉRITO anular o referido lançamento pelas 

razões retro expostas e condenar o ente público ao indébito;”, sic, (ID 

12407440). Com a oposição anexou os documentos de ID’s Nºs 12407473 

(Procuração Ad Judicia), 12407515 (Cálculo de atualização monetária), 

12407552 (Matrícula nº 11.012), 12407554 (Matrícula nº 11.012), 

12407588 (Matrícula nº 11.013), 12407582(Matrícula nº 11.013) , 

12407630 (Matrícula nº 11.014), 12407627 (Matrícula nº 11.014), 

12407684 (Matrícula nº 11.015), 12407706 (Matrícula nº 11.015), 

12407700 (Matrícula nº 11.015), 12407754 (COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DE TÍTULOS - valor de R$405,92- depositado em 21/03/2018, 

diretamente Conta Única – NR DOC. 32.103). Em 07/11/2018 este Juízo 

proferiu decisão deferindo a GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e, com 

fundamento na Súmula Vinculante STF nº 28, determinou a intimação do 

Município Exequente para se manifestar quanto à defesa da Parte 

Executada (ID 16391916). Em 23/11/2018 o Município Exequente 

apresentou IMPUGNAÇÃO aos Embargos à Execução, alegando, 

preliminarmente, ausência de garantia à execução e, no mérito, que a 

Parte Executada se tornou proprietária do imóvel em 15/04/2014 após o 

pagamento de ITBI, não havendo “alteração da propriedade do imóvel em 

questão, junto ao Cadastro Imobiliário do Município, seja para acrescentar 

outros co-proprietários, seja para reduzir a fração ideal pertencente à 

embargante, o que a torna presumidamente proprietária integral”, sic, 

requerendo “a improcedência total dos pedidos, mantendo-se incólume a 

CDA nº 1009013, devendo-se prosseguir a execução fiscal até os seus 

ulteriores termos”, sic, (ID 16632050), juntando na ocasião “BOLETIM DE 

CADASTRO IMOBILIÁRIO” (ID 16632051) e “TELA ATENDIMENTO” (ID 

16632054). Em 11/02/2019 a Parte Autora, através de sua Advogada 

Constituída, peticionou nos autos para reiterar os pedidos constantes na 

petição inicial, bem como requerer o julgamento antecipado da lide (ID 

17954988). Em 25/02/2019 o Município Exequente peticionou nos autos, 

para consignar que “Ao contrário do que alega a embargante, o fato de 

ser co-proprietária, ainda que de parte inferior do imóvel, não a exime da 

responsabilidade SOLIDÁRIA pelo pagamento do IPTU”, requerendo que 

“na remota hipótese de serem conhecidos os presentes embargos, requer 

sejam julgados improcedentes todos os pedidos e mantida a subsistência 

da CDA em execução”, sic, (ID 18258403). Em 11/07/2019 a Parte 

Executada/Embargante, através de sua Advogada Constituída, peticionou 

nos autos para requerer a concessão incidental de “tutela de evidência 

nos exatos termos do artigo 311, II do código de processo civil para 

determinar a suspensão do registro de devedor da executada Marlene dos 

Santos junto ao Cartório do 4º Ofício e demais órgãos de restrição de 

crédito, bem como seja compelido Município de Cuiabá a abster-se de 

efetuar qualquer negativação futuras nos respectivos órgãos, referente 

ao presente feito, expedindo-se os ofícios de praxe”, sic, (ID 21284805), 

juntando na oportunidade “SERASA EXPERIAN” (ID 21284811). Em 

11/11/2019 a Parte Executada/Embargante, através de sua Advogada 

Constituída, peticionou nos autos para requerer a juntada de Certidão 

Positiva de Protesto (ID’s 26034291, 26034720 e 26034729). Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, consigno que não 

houve decisão sobre o pedido de TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL, 

durante os REGIME DE EXCEÇÃO DE 2019, pelos DD. Juízes de Direito 

Auxiliares da CGJ e Colaboradores, competentes para os feitos físicos e 

eletrônicos distribuídos até 31/12/2017, como no caso presente, após a 

conclusão do ID 21283933, em 01/07/2019, até o término do período em 

30/08/2019, razão pela qual passo a decidir sobre o pleito, conforme 

abaixo. Pois bem. Sabe-se que para se ter validade o processo, é 

indispensável a citação da Parte Executada, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (Art. 

239 CPC/2015). “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”. No 

presente caso, tem-se que com COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO da 

Parte Executada, através de sua Advogada Constituída, estabeleceu-se a 

integração da relação processual, nos termos do § 1º do Art. 239 do 

CPC/2015, verbis: “§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do 

executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 

data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 
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execução.” Assim, DECLARO a Parte Executada citada da presente ação 

executiva na data de 26/03/2018 (ID 12407440), nos termos do § 1º do 

Art. 239 CPC/2015, tornando-se desnecessária a expedição de Carta AR. 

Por outro lado, observo que a ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

de ID 12407440, prevista na Lei nº 6.830/1980, deveria ter sido distribuída 

por dependência à esta Execução e autuada em apartado, consoante 

disposição contida no § 1º do Art. 914 do CPC/2015, verbis: “Art. 914. § 

1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.”. Não obstante o comando legal acima, 

este Juízo, em observância aos princípios da celeridade e economia 

processual, que determinam o máximo de aproveitamento dos atos 

processuais, tem admitido o recebimento da peça processual intitulada 

“Embargos à Execução” como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE quando 

a matéria ventilada naqueles tratar-se de questões que não demandam 

dilação probatória, e determinado o seu regular processamento. No 

presente caso, após leitura do conteúdo da petição apresentada em 

26/03/2018 (ID 12407440), verificou que a Parte Executada/Excipiente 

pleiteou: a) NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em virtude da ausência 

de nomeação dos co-responsáveis na CDA executada; e b) EXCESSO DE 

EXECUÇÃO, por ser a Parte Executada/Excipiente proprietária apenas da 

fração ideal correspondente a 1,75% do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.4.35.090.0256.001. Dessa forma, considerando que as questões 

aventadas pela Parte Executada/Excipiente não exigem dilação probatória, 

sendo possível o seu conhecimento em sede de Exceção de 

Pré-Executividade, CHAMO O PROCESSO À ORDEM, e em observância 

aos princípios da celeridade e economia processual, que determinam o 

máximo de aproveitamento dos atos processuais, RECEBO a peça 

processual de ID 12407440 como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

para análise das questões de direito trazidas ao conhecimento deste 

Juízo. Inicialmente, com relação ao pedido da Parte Executada/Excipiente 

de ID 21284805, pretendendo a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA 

INCIDENTAL, para suspender os efeitos do PROTESTO da CDA sub judice 

junto ao Cartório do Quarto Ofício e demais órgãos de restrição ao crédito, 

sabe que o protesto “é o ato formal e solene pelo qual se prova a 

inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida”, ex vi Art. 1º, caput, da Lei n. 9.492/1997 

(Lei de Protesto). A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – 

CDA – atualmente consta do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, 

de 10/09/1997 - Lei de Protesto, inserido pela Lei nº 12.767, de 2/12/2012, 

que reza: “Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto 

as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído 

pela Lei nº 12.767, de 2012). Dessa forma, apesar da CDA regularmente 

inscrita gozar de presunção de certeza e liquidez, TAL PRESUNÇÃO É 

RELATIVA e ‘pode ser ilidida por prova inequívoca’, na dicção do Art. 3º 

da Lei nº 6.830/1980, a este Juízo cabe somente analisar, em sede de 

antecipação de tutela cautelar de urgência, conforme preceitua o Art. 300 

do CPC/2015, se estão presentes os dois requisitos para sua concessão 

inaudita altera pars, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, ex vi: 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. Por 

outro lado, conquanto a Parte Executada/Excipiente não tenha efetuado 

previamente o depósito em garantia do Juízo, conforme Art. 151, inc. II do 

CTN, sabe-se que a concessão da tutela antecipada no âmbito das 

questões anulatórias ou declaratórias do título executivo não pressupõe, 

necessariamente, a efetivação do depósito prévio do crédito objeto da 

demanda, a teor do disposto na SÚMULA VINCULANTE Nº 28 do Supremo 

Tribunal Federal. É que a presença dos pressupostos delineados na lei 

para o deferimento da medida podem se revelar presentes 

independentemente da prestação de caução ao Juízo, conforme tem 

concluído E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRIBUTÁRIO – (...) 1 – 

(...). 3 – Presentes os requisitos que autorizam a medida de urgência, 

torna-se impositivo o seu deferimento. Em se tratando de suspensão de 

exigibilidade de créditos tributários, a medida está autorizada pelo art. 151, 

V, do CTN, que pode ser deferida independentemente de depósito em 

dinheiro dos créditos perquiridos pelo Fisco. 4 – (...)” (TJMT – RAC 

1022393/2013). (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, Apelação / Remessa Necessária 80193/2015, 

Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). (negritei) No 

presente caso, analisando os autos em sede de cognição sumária e não 

exauriente, própria dessa fase processual, evidencia-se que apesar da 

presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos 

combatidos, a TUTELA DE URGÊNCIA deve ser CONCEDIDA, para fins de 

SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário e do respectivo 

PROTESTO contestado. Com efeito, cumpre destacar que as referidas 

presunções de veracidade e legitimidade não são absolutas e, como tal, 

admitem prova em contrário, a qual, in casu, se encontra substanciada na 

cópia da Matrícula nº 11.012 expedida pelo Cartório do Sétimo Ofício da 

Quarta Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, onde se lê que 

APENAS 1,75% DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 

01.4.35.090.0256.001 FOI ADJUDICADO À PARTE AUTORA (ID 12407554 

– p. 08 e 09), o que demonstra, ao menos em tese e a prima facie, não ser 

a Parte Executada/Excipiente proprietária da integralidade do imóvel sobre 

o qual incidiu INTEGRALMENTE o IPTU inscrito na CDA protestada. Ante o 

exposto, ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, 

com fundamento no Art. 300 do CPC/2015, CONCEDO inaudita altera pars 

a TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATORIA, 

para determinar a imediata SUSTAÇÃO DOS EFEITOS do Protesto de 

Protocolo nº 5060003, efetivado em 11/06/2019, da CDA Nº 

2014/1009013, no valor de R$ 26.107,43-, pelo Quarto Serviço Notarial de 

Cuiabá, até o trânsito em julgado da presente demanda, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que EXPEÇA imediatamente ofício 

(ATO ORDINATÓRIO), via Malote Digital, à Sra. Oficial de Protestos desta 

Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato), REQUISITANDO-LHE o imediato 

cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00-, bem 

como responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP), ANEXANDO 

imediatamente o respectivo Código de Rastreamento (ATO ORDINATÓRIO) 

e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre a remessa do referido 

ofício (ATO ORDINATÓRIO). Por outro lado, constato que as provas 

produzidas até o momento são suficientes para permitir o adequado 

deslinde da causa posta em Juízo, sendo desnecessária a produção de 

provas em audiência ou de qualquer outra prova adicional, razão pela qual 

passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO do mérito das questões opostas na 

Exceção de Pré Executividade, nos termos do Art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. Registre-se, por oportuno, que existindo mais de um 

Contribuinte do imposto, a Fazenda Pública pode escolher contra quem irá 

demandar, tendo a prerrogativa de exigir de qualquer dos co-obrigados ou 

de todos o cumprimento da obrigação, visto que todos são solidariamente 

responsáveis, termos dos arts. 124 e 125 do CTN, ipsis litteris: Art. 124. 

São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum 

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as 

pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A 

solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Art. 

125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da 

solidariedade: I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita 

aos demais; II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os 

obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, 

nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; III - a 

interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 

favorece ou prejudica aos demais. Entretanto, no caso dos autos, 

constato que cerca de OITENTA POR CENTO (80%) da área do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.35.090.0256.001, sobre o qual incidiu o IPTU 

inscrito na CDA executada, bem como o seu domínio útil integral, pertence 

ao COLÉGIO NOVO ATHENEU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

portanto evidencia-se ser ILEGAL E INJUSTO, que a Municipalidade, a fim 

de imputar a responsabilidade pelo recolhimento da integralidade do 

respectivo IPTU, escolha a dedo um dos vários CREDORES 

TRABALHISTAS daquele Colégio Proprietário, aos quais foram adjudicadas 

ÍNFIMAS PARTES IDEAIS DO REFERIDO IMÓVEL, conforme se extrai das 

Matriculas n°s 11.012; 11.013; 11.014; e 11.015, acostadas aos autos pela 

Parte Executada/Excipiente (ID’s 12407552, 12407554, 12407588, 

12407582, 12407630, 12407627, 12407684, 12407706, 12407700). Além 

disso, analisando os documentos dos autos, principalmente a Matrícula nº 

11.012 de ID’s 12407552 e 12407554, observo o registro de várias 

adjudicações, sendo apenas uma delas de propriedade da Parte 

Excipiente/Executada, a qual detém 1,75% do total da área do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.35.090.0256.001, em pagamento do seu crédito 

trabalhista no valor de R$21.000,00- (ID 12407554 – p. 08 e 09). Afirma o 

Município Exequente que após consultar o Sistema GATWEB, constatou 
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que “a embargante tornou-se proprietária do imóvel em 15/04/2014, 

conforme comprovante de recolhimento de ITBI e averbação (doc. 

anexo)”, sic, (ID 16632046). Entretanto, sabe-se que nesta Capital a base 

de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é o VALOR 

VENAL dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles relativos transmitidos 

ou cedidos, nos termos do Art. 226 do Código Tributário Municipal, ao qual 

incide a alíquota de 2%, conforme Art. 228, inc. II, do mesmo Codex, 

acrescendo-se o valor das taxas de averbação e de emolumentos, 

segundo Art. 228, §2°, do CTM. Analisando o documento de ID 16632054, 

trazido aos autos pelo Município Exequente em sua IMPUGNAÇÃO de ID 

16632046, observo que o valor de R$469,90-, pago pela Parte Executada 

a título de ITBI em 08/01/2008, referiu-se EXCLUSIVAMENTE à averbação 

da sua FRAÇÃO IDEAL correspondente a 1,75% do imóvel da Inscrição 

Municipal nº 01.4.35.090.0256.001, a qual possuía o valor venal de 

R$21.000,00- em 17/01/2008, conforme Matrícula 11.012 do Cartório do 

Sétimo Ofício (ID 12407554 – p. 08 e 09). Senão, vejamos: ITBI = Imposto 

(+ Taxa de Averbação + Emolumentos) Base de Cálculo X Alíquota = ITBI 

Valor Venal X 2% = ITBI R$21.000- x 2% = R$420,00- Depois de calculado 

o valor do Imposto a pagar, este será somado ao valor da taxa de 

averbação e a de emolumentos para obter o total a ser pago: Total a Pagar 

= R$420,00- + Valor da Taxa de Averbação + Taxa de Emolumentos. Em 

que pese este Juízo não possuir o valor das Taxas de Averbação e 

Emolumentos daquele momento, mostra-se evidente que o ITBI pago pela 

Parte Executada corresponde EXCLUSIVAMENTE à sua FRAÇÃO IDEAL 

de 1,75%, sendo certo que se tivesse procurado o Município Exequente 

para averbar em seu nome A INTEGRALIDADE do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.4.35.090.0256.001, o valor seria consideravelmente maior. 

Assim sendo, o Município Exequente SEMPRE TEVE PLENO 

CONHECIMENTO de que a Parte Executada era proprietária APENAS da 

fração ideal correspondente a 1,75% do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.4.35.090.0256.001, promovendo o lançamento integral do IPTU por mera 

liberalidade, sem qualquer critério ético razoável ou matemático, 

baseando-se apenas numa suposição quanto ao exercício do dever da 

Contribuinte de averbar a sua fração, o que fere o Princípio da Verdade 

Real em matéria tributária, uma vez que o ato administrativo deve ser 

racional e moralmente motivado, sendo a motivação um dos seus 

requisitos de regularidade formal. Dessa forma, no caso dos autos, a 

despeito de não haver individualização da Matrícula do imóvel tributável em 

si, não há individualização da fração do imóvel adjudicado à Parte 

Executada (1,75%), sendo inquestionável a sua ILEGITIMIDADE para 

responder pelo TODO, devendo responder apenas pelo IPTU 

proporcionalmente à sua área, cujo ITBI foi corretamente recolhido e 

averbado perante o Município Exequente (ID 16632054). Por outro lado, 

certo é que o ERRO DE DIREITO NO LANÇAMENTO do tributo traz como 

consequência a NULIDADE de pleno direito da CDA executada, porque 

violou diversos princípios tributários, dentre eles os da certeza e liquidez 

inerentes às inscrições da dívida ativa, conforme preconiza o Art. 202 do 

CTN, ipsis litteris: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, 

autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o 

nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a 

quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a 

origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição 

da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, 

o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição. Nesse sentido é o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPTU. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ART. 2º, 

§§ 5º R 6º, DA LEI N.º 6.830/80. ART. 202, CTN. REQUISITOS DE CERTEZA 

E LIQUIDEZ. AFERIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. Os arts. 202 do CTN e 2º, § 

5º da Lei nº 6.830/80, preconizam que a inscrição da dívida ativa somente 

gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as 

exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua 

fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção 

monetária. 2. A finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à 

CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao 

executado elementos para opor embargos, obstando execuções 

arbitrárias. 3. Assentado no acórdão recorrido que: "De fato, os 

documentos de fls. 296/297 não deixam dúvida de que o lançamento que 

deu origem à CDA padece de irregularidade, uma vez que a FRAÇÃO 

IDEAL correta é de 0,05%, enquanto que a fração aplicada pela ora 

apelante foi de 0,5%, implicando excessiva majoração tributária", não cabe 

ao STJ conhecer do recurso. 4. É que questões que levam à nova 

incursão pelos elementos probatórios da causa são inapreciáveis em sede 

de recurso especial, consoante previsto na Súmula 7/STJ 5. A validade da 

execução fiscal, aferível pela presença dos requisitos de certeza e 

liquidez da Certidão de Dívida Ativa - CDA que a instrui, demanda 

indispensável reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é 

vedado em sede de Recurso Especial, ante o disposto na Súmula nº 07, 

do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgRg no 

Ag 975.826/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 03/06/2008, DJe 

18/06/2008). (negritei). Com efeito, evidencia-se que a CDA Nº 

2014/1009013, ora executada, NÃO goza mais de CERTEZA E LIQUIDEZ, 

posto que o Município Exequente incorreu em ERRO GROSSEIRO ao 

efetuar o LANÇAMENTO E INSCRIÇÃO do IPTU em nome de Contribuinte 

que detém apenas ínfima parte do usufruto e do domínio, cobrado nestes 

autos eletrônicos sobre a TOTALIDADE do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.4.35.090.0256.001, quando tinha pleno conhecimento de que a Parte 

Executada/Excipiente, uma Professora, seria proprietária APENAS da 

fração ideal correspondente a 1,75% do referido imóvel, conforme 

comprovam a Matrícula nº 11.012 do Cartório do Sétimo Ofício (ID 

12407554 – p. 08 e 09) e o comprovante de pagamento de ITBI (ID 

16632054), deixando de inscrever em nome de quem detém 80% do 

domínio útil e usufruto do imóvel sobre o qual incidiu o IPTU inscrito na CDA 

executada, a pessoa jurídica de direito privado COLÉGIO NOVO ATHENEU 

LTDA, que sempre foi o responsável tributário pelo IPTU inscrito na CDA 

ora executada. Acerca da NULIDADE de Certidão de Dívida Ativa eivada 

de vício no PRÓPRIO LANÇAMENTO ou da INSCRIÇÃO, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO 

DE ERRO MATERIAL OU FORMAL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO 

LANÇAMENTO E SUJEITO PASSIVO. INVIABILIDADE. SÚMULA 392/STJ. 

ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 

CPC). RESP PARADIGMA 1.045.472/BA. 1. A jurisprudência do STJ 

reconhece que a emenda ou a substituição da CDA é admitida diante da 

existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, 

quando os vícios decorrem do PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA 

INSCRIÇÃO, especialmente quando voltado à modificação do sujeito 

passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ). Referido 

entendimento já foi firmado inclusive em sede de recurso repetitivo (art. 

543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 

1.045.472/BA, relatoria do e. Min. Luiz Fux. 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Agravo regimental improvido.” (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp 729.600/MG, 

julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015). (negritei). PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA 

PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA 

REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE 

MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO 

DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

392/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 244, 249, §§ 1º E 2º, 460, 

508 E 515, §§ 1º E 4º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Não 

havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não 

fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. O reexame de 

matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 

3. "A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da 

aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível 

encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos 

paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não 

em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, 

mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e 

circunstâncias específicas de cada processo" (AgRg no AREsp 

16.879/SP, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, DJe 

27/4/2012). 4. "A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da 
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existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, 

quando os vícios decorrem do PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA 

INSCRIÇÃO, especialmente quando voltada à modificação do sujeito 

passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ)" (AgInt no REsp 

1629379/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017). 5. O recurso especial não 

merece ser conhecido em relação à questão que não foi tratada no 

acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados 

embargos de declaração, ante a ausência do indispensável 

prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF, por analogia). 6. Agravo 

interno não provido. (STJ - Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campell 

Marques, AgInt no REsp 1709645/ SP, J. 05/04/2018, DJe 11/04/2018). 

(negritei). Assim, a extinção deste processo executivo eletrônico é medida 

de rigor, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular desta Execução Fiscal, ante a ILEGITIMIDADE PASIVA AD 

CAUSAM, face à comprovada NULIDADE da CDA executada, em razão da 

ILIGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA da Parte Executada/Excipiente, que 

não deve respondem por 100% do IPTU que incide sobre o imóvel da 

Inscrição Municipal nº 01.4.35.090.0256.001, onde está localizado o 

COLÉGIO NOVO ATHENEU LTDA, pessoa jurídica que detém 80% do seu 

domínio útil e usufruto direto. ISTO POSTO, considerando o que constam 

dos autos, com fundamento na jurisprudência e face o disposto nos Arts. 

202 do CTN e 485, inc. IV e VI, do CPC/2015, ACOLHO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE de ID 12407440, para DECLARAR a NULIDADE da 

CDA Nº 2014/1009013, ora executada, face ao seu flagrante erro no 

lançamento da Contribuinte como única Devedora do IPTU ali inscrito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1022019-81.2017.8.11.0041, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARLENE DOS 

SANTOS - CPF Nº 314.449.111-04, por ser a Parte Executada/Excipiente 

PARTE ILEGÍTIMA para figurar no polo passivo tributário desta demanda, 

referente à totalidade da área do imóvel da Inscrição Municipal nº 

01.4.35.090.0256.001, devendo ser considerada responsável tributária 

somente em relação à sua fração ideal de 1,75% do referido imóvel, 

devidamente comprovada nestes autos eletrônicos (ID’s 12407554 e 

16632054). Consequentemente, após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

CANCELAMENTO do Protesto de Protocolo nº 5060003, efetivado em 

11/06/2019, da CDA Nº 2014/1009013, no valor de R$ 26.107,43-, junto ao 

Quarto Serviço Notarial de Cuiabá (ID 26034720), bem como DETERMINO 

que seja a CDA Nº 2014/1009013 CANCELADA e/ou EXCLUÍDA da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 

CP), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por ser NULA de pleno 

direito. CONDENO o Município Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios da Parte Executada/Excipiente, os quais ARBITRO no mínimo 

legal de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o VALOR DA CAUSA, a teor do 

disposto no § 3º do Art. 85 do CPC/2015, atendidos o grau de zelo do 

profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância 

da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, 

consoante disposição contida no § 2º do Art. 85 do CPC/2015. ISENTO de 

custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre a 

VINCULAÇÃO a estes autos eletrônicos do valor de R$405,92- depositado 

em 21/03/2018, diretamente Conta Única – NR DOC. 32.103- (ID 

12407754), junto à Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(ATO ORDINATÓRIO). Inexistindo a vinculação, PROCEDA imediatamente à 

VINCULAÇÃO a estes autos do referido valor depositado, mediante envio 

de Ofício ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, via Malote Digital, cujo 

código de rastreabilidade deve ser aqui anexado, CERTIFICANDO nestes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, concluída a vinculação acima, 

PROCEDA imediatamente à LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, 

mediante expedição de ALVARÁ JUDICIAL para a transferência eletrônica 

bancária (TED) para a conta indicada no documento de ID 12407754 – p. 

02, pertencente à Advogada Constituída da Parte Autora, CERTIFICANDO 

nestes autos (ATO ORDINATÓRIO) e remetendo À CONCLUSÃO para 

assinatura do referido Alvará Judicial (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) o 

Município Excepto/Exequente, através do Procurador que subscreveu a 

manifestação de ID 18258403, nos termos dos Arts. 269, § 3º, 270, 

Parágrafo Único, do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) a Parte 

Excipiente/Executada, através de seu Advogado Constituído, conforme 

Arts. 269, § 3º, 270, Parágrafo Único, ambos do CPC/2015. DEIXO de 

determinar a REMESSA destes autos para reexame ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC/2015 a esta sentença, proferida em desfavor do Município 

Requerido, vez que o valor da causa está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 998,00-, ou seja, R$ 499.000,00-, conforme § 3º, inc. II, 

parte final, do Art. 496 do CPC/2015. Não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE acerca do trânsito em julgando, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios e Sistema PJe e, a seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; ... VI - verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual; ... - LEI 6.830, DE 22/09/1980: 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. ... § 5o A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009) ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos 

da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, (...). 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da 

Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, 

bem como os valores correspondentes à respectiva atualização 

monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do 
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Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei 

nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 

1979) - PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 

Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10574 Página 3 de 161 Antecipa 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em observância à decisão prolatada nos autos do Regime 

de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, 

“ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM, nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o 

dia 30 de agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005234-81.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ASSIS LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005234-81.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058149-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058149-29.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006914-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SILVESTRE DE BARROS (EXECUTADO)

EDESIO LUCAS EVANGELISTA (EXECUTADO)

ESTILO REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (EXECUTADO)

SEBASTIANA REIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006914-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009166-43.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORMOSA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO NUNES DE ARAUJO (EXECUTADO)

WANDER ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009166-43.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004046-72.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004046-72.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0002555-69.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMAYURA - CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002555-69.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001766-12.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DE FRANCESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001766-12.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24782 Nr: 1173-39.2014.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GILBERTO SANTI SAGIN, JOSE VITAL 

LEMBRANCE, CRISTIANO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 13.034, DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17.891/MT, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:10486, LINOIR 

LAZZARETTI JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.666, MÁRIO GONÇALVES 

MENDES NETO - OAB:OAB/MT 12.142, Sagin Advogados Associados 

- OAB:, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6.975

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE VITAL LEMBRANCE, Cpf: 

73236071753, Rg: 601083, Filiação: Neide Cezini Lembrance, data de 

nascimento: 11/12/1962, brasileiro(a), agricultor. 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.

Despacho: AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALRÉUS: MAURO 

GILBERTO SANTI SAGIN e OUTROS Vistos.1.DEFIRO o pedido do MPE de 

fl. 994, por conseguinte, DETERMINO a citação por edital do réu JOSÉ 

VITAL LEMBRANCE, nos termos do art. 361 do CPP, observando-se na 

íntegra os requisitos previstos no art. 365 do CPP. Faça consignar no ato 

de citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado 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".2.Decorrido o prazo de dilação e de apresentação de 

resposta à acusação, retornem os autos conclusos para 

deliberação.3.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 

22 de maio de 2019.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 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, JOSIAS DE PINHO 

MEYER JUNIOR, digitei.

Cuiabá, 22 de julho de 2019

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30350 Nr: 1865-67.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO BOAMORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte, para apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50885 Nr: 419-24.2019.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE 

PAINEIS LTDA EPP, JOSÉ GOMES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 14.234

 Vistos.

Considerando a notícia de que a parte executada quitou o débito 

exequendo de forma administrativa (fls. 33/39), JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 1752066 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

Determino o imediato desbloqueio da penhora efetivada por meio do 

sistema Renajud (fls. 31/32).

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20634 Nr: 493-59.2011.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Gaziero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B/MT, DAIANE SCHIMIDT - OAB:OAB/MT 11.765, Everaldo 

José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 De: Vara Especializada do Meio Ambiente

Para: Gabinete Vara Especializada do Meio Ambiente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54719 Nr: 2472-75.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSEVELT RAMSAY TORRES, ACY SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55721 Nr: 3083-28.2019.811.0082

 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: MARCIO LUIS SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:332.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de 

Segurança na hipótese, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei n. 12.016/09, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso 

voluntário, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 26145-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIÚSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14.941

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente à fl. 30, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 959259 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50152 Nr: 3599-82.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS - ABAS, ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO DISTRITO 

INDUSTRIAL DE CUIABÁ - AEDIC, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA 

CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO 

INTERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICA DE 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ÁGUAS CUIABÁ 

S/A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NATALICIO 

BARBOSA - OAB:

 Pelo exposto:1.Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1017807-72.2019.8.11.0000, distribuído à Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo do e. TJMT, deixo de exercer o juízo de 

retratação tendo em vista que os fundamentos expostos na decisão 

atacada bem resistem aos argumentos da parte agravante, mantendo, 

portanto, a decisão agravada (fls. 529/537) pelos seus próprios 

fundamentos.2.CIENTE da decisão proferida em 19.11.2019 pelo d. Relator 

do recurso de agravo de instrumento n. 1010144-72.2019.8.11.0000 (fls. 

825/827), Desembargador MÁRCIO VIDAL, DETERMINO a imediata 

intimação das partes requeridas para que cumpram os termos 

determinados por este Juízo às fls. 529/537, mormente quanto à 

suspensão das cláusulas contidas nos itens “1.1. Realizar, no prazo de 24 

meses, o tamponamento dos poços artesianos sob sua responsabilidade 

em locais que já possuam abastecimento público pelo sistema superficial.”, 

“2.1. Abster-se, a partir de 1º de janeiro de 2019, de expedir outorga para 

regularização dos poços artesianos já existentes (renovação de outorga), 

quando a Declaração de Possibilidade de Abastecimento – DPA for 

positiva.” e “2.2. Expedir outorga para novos poços artesianos, a partir de 

1º de janeiro de 2019, somente na hipótese em que não houver 

possibilidade de abastecimento público, ou seja, a ‘Declaração de 

Possibilidade de Abastecimento’ for negativa.” do Termo de Ajustamento 

de Conduta firmado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e ÁGUAS CUIABÁ S.A. (fls. 

477/484).3.INTIMEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO e o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal (CPC, artigos 306, 180, 183 e 

229).4.Decorridos os prazos, retornem os autos conclusos para 

del iberação.5.Cumpra-se,  com urgência,  expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42610 Nr: 3029-96.2018.811.0082

 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: AURIVALDO MELIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA 2ª JUNTA DE JULGAMENTO 

DE RECURSOS, DO CONSEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o recurso de apelação é tempestivo.Certifico e dou 

fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte, para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56451 Nr: 3444-45.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON LUIZ MALFERTHEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Rondon Ourives - 

OAB:4998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que já se encontra disponível o parcelamento das custas. "FOI 

FEITO O PARCELAMENTO COM VENCIMENTO NA DATA ABAIXO TENDO 
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EM VISTA O PROVIMENTO Nº 27/2019-CM DE 13/11/2019, ONDE 

SUSPENDE O PRAZO PROCESSUAL ATÉ 20/01/2020.(SENDO CONTADO 

OS DIAS 16 A 19/12/2019 E 21/01 A 31/01/2020)Em cumprimento a 

solicitação em tela temos a informar que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as 

partes acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia".

Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o 

devido pagamento."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57375 Nr: 3911-24.2019.811.0082

 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: DIORSE VIEIRA AS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:4344/A, RONALDO MONTEIRO FEGURI - OAB:8328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por DIORSE VIEIRA 

AS SILVA, qualificado nos autos, contra ato tido coator da .Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte impetrante providencie a regularização correta do 

polo passivo da presente ação, indicando a pessoa física que, em nome 

da pessoa jurídica a que esteja vinculada, pratica efetivamente o ato 

impugnado, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, 

do artigo 321, do CPC/2015).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para decisão.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57353 Nr: 3901-77.2019.811.0082

 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: ADÃO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPETRANTE: ADÃO DIAS DE ARAÚJO

IMPETRADO: COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA/MT)

Vistos.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ADÃO DIAS DE 

ARAÚJO, devidamente qualificado, em face de ato atribuído ao 

COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA/MT), com pedido de liminar 

consistente em determinação para que a autoridade impetrada promova a 

análise conclusiva dos Cadastros Ambientais Rurais MT-167917/2019 e 

MT-167933/2019, relacionados aos imóveis rurais denominados Fazenda 

Vitória II – Desmembrada e Fazenda Vitória II – Remanescente, ambas 

localizadas no Município de Porto dos Gaúchos (MT).

2. No entanto, verifica-se que a parte impetrante não instruiu a sua 

pretensão inicial com documento indispensável – recibos atualizados de 

inscrição de sua propriedade no cadastro ambiental rural – para o 

julgamento de mérito.

3. Nesses termos, com fundamento nos artigos 320 e 321, do CPC, 

assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte impetrante 

providencie a juntada dos recibos de inscrição dos imóveis rurais 

denominados Fazenda Vitória II – Desmembrada e Fazenda Vitória II – 

Remanescente, ambas localizadas no Município de Porto dos Gaúchos 

(MT), no cadastro ambiental rural, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56883 Nr: 3657-51.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:OAB/MT 

12.736, KALITA C. SEIDIEL DOS SANTOS - OAB:20161/O, REGINALDO 

SIQUEIRA FARIA - OAB:OAB/MT 7.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de ação proposta por 

ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, qualificado nos autos, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de 

tutela provisória de urgência cautelar consistente na suspensão da 

inscrição em dívida ativa do débito/multa proveniente do Auto de Infração 

n. 43.796 de 02.9.2004, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do 

Processo Administrativo n. 1125/2006. No mérito, pugna pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração 

Pública em relação ao Auto de Infração n. 43.796 de 02.9.2004, bem assim 

a declaração de sua nulidade e a do Processo Administrativo n. 

1125/20069. [...]. No caso, infere-se que o débito impugnado pela parte 

requerente na presente ação, protocolizada nesta Vara Especializada de 

Meio Ambiente em 26.11.2019 (fl. 04), foi inscrito em dívida ativa em 

06.3.2016, por meio da CDA n. 20131592 (fl. 141). Em consulta ao Sistema 

“Apolo”, bem como aos andamentos processuais na página eletrônica do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi identificada a 

existência do Executivo Fiscal n. 392-61.2013.811.0111 (Cód. 52.244), 

distribuído em 14.3.2013, perante a Vara Única da Comarca de Matupá 

(MT), tendo como objeto a CDA n. 20131592. Dessa forma, consoante 

entendimento jurisprudencial, ajuizada primeiro a execução fiscal, o 

respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações, motivo pelo qual 

a presente demanda deve ser remetida para a Comarca de Matupá (MT). 

Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Única da 

Comarca de Matupá (MT), para onde deverá ser remetida a presente ação. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Cuiabá, 16 

de dezembro de 2019. Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57339 Nr: 3898-25.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14.904, VALDIRENE DIAS COSTA - OAB:10770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Desse modo, com vistas a não inviabilizar o acesso da parte 

requerente à jurisdição, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais e da taxa judiciária em 03 (três) parcelas mensais e 

sucessivas, sem prejuízo da correção monetária, com fundamento no art. 

272, §6º, do Código de Processo Civil, c/c art. 468, §§6º e 7º, da CNGC – 

Foro Judicial.Atente-se o Sr. Gestor que esta decisão deverá ser 

encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

dca@tjmt.jus.br –, possibilitando, assim, o lançamento das informações no 

sistema próprio e o controle de pagamento, conforme orientação contida 

no Ofício Circular n. 04/2018/GAB/J-Aux de 06-3-2018, proveniente da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.Adotada a providência 

acima mencionada, INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária 

correspondentes, nos termos aqui deferidos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, alertando-o de que deverá “acessar o site do Poder Judiciário do 
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Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br , clicar no link ‘Emissão de 

Guias Online’ escolher a opção ‘Distribuição/Mediação’ na coluna “Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas’ e lançar a numeração do processo. O 

sistema alertará a seguinte mensagem: ‘Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia’, momento em que 

o advogado ou a parte emitirá a guia para o devido pagamento.”, segundo 

orientação que se extrai do ofício circular acima mencionado.Após a 

comprovação do pagamento da primeira parcela no prazo acima fixado – 

15 (quinze) dias –, o que deverá ser efetivado sob pena de indeferimento 

da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), retornem os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54538 Nr: 2379-15.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200-B, MARCELO ANGELO DE ALMEIDA - OAB:6811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o setor de Divisão de Arrecadação e Fiscalização informou 

sobre a liberação do parcelamento. "De ordem, em cumprimento à 

determinação judicial, temos a informar que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT (imagem 

abaixo), podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO – OUTROS e informar a opção MEU 

PROCESSO É ELETRONICO (PJE) (obs: essa opção será utilizada para os 

processos físicos também), ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo.". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento. A segunda parcela em diante poderá 

ser emitida na opção CONSULTAR/CONSULTAR PARCELAMENTO. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57096 Nr: 3788-26.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: JOSÉ NAIR DOS SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ NAIR DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade dos Processos 

Administrativos números 139.811/2011 e 139.765/2011, instaurados 

perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) em razão 

das lavraturas dos Autos de Infração números 125.958 e 129.567, 

respectivamente.

2. A inicial se encontra instruída com os documentos de fls. 32/182.

3. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da procuração 

nos autos, nos termos do art. 104, §1º, do Código de Processo Civil.

4. No prazo do item 3. – 15 (quinze) dias –, a parte requerente deverá 

demonstrar a situação de hipossuficiência a ensejar a concessão do 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, segunda parte, 

do Código de Processo Civil.

 5. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25175 Nr: 56-76.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO CESAR MIGLIARI, ADENIR 

RODRIGUES AUGUSTO, EDSON GONÇALVES DOS SANTOS, 

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARCOS 

REMPEL - OAB:23.902/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 

13.967, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:OAB/MT 8.723, Luciano Rozario da Costa - OAB:OAB 23.095, 

Milton Alves Damaceno - OAB:3620/MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 Certifico que a Carta Precatória foi expedida, devendo os patronos 

acompanhar no juízo deprecado.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 505740 Nr: 44737-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMORIM DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se às partes quanto ao retorno do presente agravo.

Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações necessárias, 

uma vez que já foi acostado aos autos principais a cópia do v. acórdão.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603315 Nr: 43300-39.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR HARTWING - 

OAB:70.767PR

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. JULIO CESAR HARTWING OAB/PR 70.767

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/03/2020, ÀS 16h30min, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512337 Nr: 5014-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS, WILLIAN 

DOS SANTOS LARA, ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:MT Nº. 16.552

 INQUÉRITO POLICIAL Nº 5014-26.2018.811.0042 (Código: 512337)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

INDICIADA: CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS

Vistos.

O Requerente WILLIAN DOS SANTOS LARA, qualificado nos autos em 

apenso Código 515208, postula pela restituição da motocicleta Honda CB 

100, placas OBS 6799, ano 2013, cor vermelha, de propriedade da sua 

falecida esposa Ivanise Corrêa Pádua (fls. 04/13).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fl. 15).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o Requerente WILLIAN DOS SANTOS 

LARA comprovou a propriedade da referida motocicleta e juntou aos autos 

em apenso Código 515208 os documentos que comprovam a propriedade, 

conforme se infere nas fls. 09/13.

 Sendo assim, DETERMINO a restituição da motocicleta Honda CB 100, 

placas OBS 6799, ano 2013, cor vermelha, nos termos do pedido.

 Trasladem-se as peças necessárias dos autos em apenso Código 

515208 para este Inquérito Policial, arquivando-se aqueles em seguida.

Após, em atendimento a manifestação ministerial de fl. 136, remetam-se os 

presentes autos ao Ministério Público para formação da opinio delicti.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 de abril de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512337 Nr: 5014-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS, WILLIAN 

DOS SANTOS LARA, ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:MT Nº. 16.552

 Por essa razão, acolho o pedido formulado à fl. 204, para DEFERIR a 

perícia técnica no aparelho celular apreendido nos autos (fl. 20, item 4), 

sendo da marca Iphone.3. Deliberações:Desta forma, determino que 

encaminhe o referido aparelho celular apreendido nos autos à POLITEC, 

para que realizem a respectiva perícia, tudo nos termos requeridos pela 

Autoridade Policial e pelo Parquet às fls. 204 e 228/230, remetendo-se 

cópia do parecer ministerial para melhor entendimento.Oficie-se à 

POLITEC, para que no prazo de 15 (quinzes) dias, encaminhem o laudo 

pericial.Extrapolado o prazo, oficie-se requerendo o resultado, caso 

negativo, certifique-se e retornem-me conclusos. Caso positivo, junta-se o 

laudo pericial nos autos e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2019.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512337 Nr: 5014-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS, WILLIAN 

DOS SANTOS LARA, ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:MT Nº. 16.552

 Vistos,

Considerando a juntada do Laudo Pericial de fls. 239/241, encaminhem–se 

os autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Cuiabá-MT, 29 de julho de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 512337 Nr: 5014-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS, WILLIAN 

DOS SANTOS LARA, ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:MT Nº. 16.552

 PROCESSO N.º 5014-26.2018.811.0042 (CÓDIGO: 512337) Vistos etc.I - 

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.(...)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508427 Nr: 1230-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ELIO 

MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, 

brasileiro(a), Telefone 65 3322-6245. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar o Interessado acima qualificado para comparecer em 

juízo para retirar o Revólver Taurus, Calibre 38, n° 1747784 e 06 

munições, apreendido nos autos, munido do documento de propriedade e 

de porte da arma de fogo, em até 05 (cinco) dias, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Cód.: 508427Vistos.Os autos vieram-me conclusos 

para análise da destinação dos bens que foram apreendidos e 

encaminhados a este Juízo em razão da determinação da e. CGJ, 

constante nos autos do Pedido de Providência nº 187/2016, no sentido de 

que seja dado cumprimento à ordem de alienação antecipada de bens 

apreendidos em procedimentos criminais constantes no Provimento nº 

06/2017 (fl. 114). Ouvido, o ministério Público manifestou-se favorável à 

alienação (fls. 148/149). Na hipótese constato que a apreensão ocorreu 

há mais de dois anos e de lá para cá, não houve nenhuma manifestação 

sobre a restituição dos objetos. É cediço que atualmente a administração 

da justiça precisa lidar com os pátios abarrotados de automóveis 

apreendidos, armas, instrumentos de trabalho, medicamentos, objetos 

pessoais, entre outras. Há uma elevada gama de situações que resultam 

os mais variados problemas.É por isso que, em boa hora, a antecipada 

alienação de bens apreendidos foi prevista no art. 62 da Lei n. 

11.343/2006, que trata de substâncias entorpecentes. E o Conselho 

Nacional de Justiça, gestor maior da administração da Justiça do Brasil, 

expediu a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, para que a 

norma da lei especial fosse também aplicada em crimes de outra natureza, 

a fim de se evitar a depreciação dos bens pela falta de manutenção e 

ausência de condições de depósito que viabilizem sua preservação 

durante o curso do processo.A nova sistemática trouxe a possibilidade de 

os bens serem utilizados provisoriamente pela polícia ou entidades, 

estabelecendo uma dinâmica de gestão que permitiu a redução dos 

recursos públicos a serem empregados no custeio do depósito destes 

bens.Assim, a alienação antecipada de bens passou a ser estimulada e 

isso inclusive para dar cumprimento aos tratados e convenções 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. Nesta esteira, os autos 

devem ser analisados com vistas à evitar a depreciação natural, a perda 

do valor dos bens por desuso para garantir o quanto possível, a 

equivalência com o valor real.Analisando a apreensão constato que os 

bens apreendidos estão sob a custódia do Estado praticamente 02 (dois) 

anos, sem que ninguém tenha manifestado interesse na sua propriedade. 

Constato, ainda, que há dúvidas sobre a propriedade dos bens e a 

ausência de possíveis proprietários de boa-fé vai ao encontro da ressalva 
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constante no art. 120 do CPP que, ao determinar a restituição de bens 

mediante termo nos autos, condiciona este ato à ausência de dúvida 

quanto ao direito do requerente. Segue o teor do artigo citado, in 

verbis:Art. 120 – A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante. É verdade que o Código Civil, no 

art. 1.210, protege o possuidor. No entanto, as peculiaridades do caso não 

podem ser deixadas de lado. Se não induzem à existência de posse de 

boa-fé e, menos ainda, de propriedade (CC, art. 1.228), a presunção será 

a de que os bens reclamados têm origem criminosa. Aplica-se ao caso o 

art. 335 do CPC, cuja interpretação por analogia é permitida pelo art. 3º do 

CPP, o qual recomenda, na falta de normas jurídicas particulares, a 

aplicação das regras da experiência comum.Dessa forma tendo em vista 

as disposições constantes no art. 1.481 da CNGC e em razão do elevado 

prazo decorrido entre a apreensão e os dias atuais, aliado à fundada 

dúvida sobre a propriedade dos bens, entendo conveniente e oportuno 

determinar a ALIENAÇÃO ANTECIPADA, da Motocicleta Honda CG 150, 

placa KAH-3796, do Veículo Nissan Versa, placa FHS-7898 e das 

diversas peças de motocicleta Honda XRE. O valor da alienação deverá 

ficar disponível para resgate até a data do trânsito em julgado da sentença 

a ser prolatada nestes autos quando, então, poderá ser definitivamente 

destinado (art. 1.481, §5º da CNGC).Com relação ao Revólver Taurus, 

Calibre 38, n° 1747784 e as 06 munições, restitua-se a arma de fogo ao 

proprietário. Intime-se, fazendo constar no mandado que este deverá 

comparecer em juízo em até 05 (cinco) dias, munido do documento de 

propriedade e de porte da arma de fogo, para retirar o 

artefato.Intime-se.Às providências.Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 

2019.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459201 Nr: 36630-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO DA SILVA, DOUGLAS MARCEL BARBOSA, KELVEN 

SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA, BRUNO SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, FABIANA 

FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038, GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

DE BRITO - OAB:9.475/MT, João Carlos Gehring Junior - 

OAB:24.318/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/O, MARINEY 

FATIMA NEVES - OAB:10.737

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA DOS ACUSADOS BRUNO SANTOS 

BARBOSA, DOUGLAS MARCEL BARBOSA E KELVEN SILVA DE OLIVEIRA 

ARRUDA PARA, QUERENDO, APRESENTEM CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110899 Nr: 15567-21.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, Odizon das Neves Grauz - OAB:965/MT

 Considerando a Certidão Negativa de intimação, intimamos o Patrono 

constituido pelo Réu para que informe o endereço atualizado deste.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 581139 Nr: 23456-06.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa técnica do 

acusado, à fl. 235, em seus legais e jurídicos efeitos, por ser tempestivo 

(certidão de fl. 236).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 565633 Nr: 8967-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:18.898/O

 Visto.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que suspendeu a 

Carteira Nacional de Habilitação do acusado, uma vez que ele trabalha 

como motorista profissional e necessita do seu trabalho, uma vez que está 

desempregado (fls. 82/94).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido do acusado (fls. 

102/103).

Assim, acolho a cota ministerial e revogo a medida cautelar que 

suspendeu temporariamente a CNH do acusado.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 436001 Nr: 12251-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VERISSIMO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5.950-A, RONAN CELLA - OAB:21008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 139 e 140, c/c 

141, incisos II e III, todos do Código Penal e por consequência JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às providências. 

Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 402632 Nr: 6969-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Barbieri Carneiro - 

OAB:13705/MT

 Visto.

Compulsando os autos verifico a existência de bens apreendidos e 

vinculados a este processo (fls. 95), os quais não foram reclamados ou 

destinados.

Assim, determino a destruição dos objetos apreendidos nestes autos, 

quais sejam 02 (dois) frascos plásticos dentro do envelope de segurança 

lacrado A71128.

Com relação a fiança prestada, determino a restituição do valor ao 

acusado, devendo o mesmo apresentar os dados bancários, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumprida todas as determinações da sentença de fls. 91/91v, remetam-se 

os autos ao arquivo, com observância das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 528991 Nr: 20763-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIPE TANAHASHI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA, JAMILSON MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026/MT, PAULO VITOR REGINATO - OAB:23017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA e DIFAMAÇÃO, tipificados nos artigos 138, § 1º, 139 e 

141, inciso II, todos do Código Penal e por consequência JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE dos querelados SIDNEY DE SOUZA e JAMILSON MOURA, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às providências. 

Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 584271 Nr: 3312-48.2019.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS, PAULA 

FABIANA ALMEIDA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTANTE LEGAL DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE CORREIOS, TELÉGRAFOS E 

SERVIÇOS POSTAIS DE MATO GROSSO (SINTECT), EDMAR DOS SANTOS 

LEITE, EVERALDO NUNES DE SOUZA, JOSE PEREIRA MIGUEL, JONAS 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FABIANA ALMEIDA DA 

MATA - OAB:26331, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - 

OAB:16617, PRÉRICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 138 e 

139 do Código Penal e por consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

dos querelados EDMAR DOS SANTOS LEITE, JONAS OLIVEIRA DOS 

SANTOS, EVERALDO NUNES DE SOUZA, JOSÉ PEREIRA MIGUEL e 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE CORREIOS, 

TELÉGRAFOS E SERVIÇOS POSTAIS DE MATO GROSSO (SINTECT), com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às providências. 

Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 512963 Nr: 5618-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALINE CAMILA PIRAN, AMIR ANTONIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE P. MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204/MT, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:OAB/ 15204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAIA BROETO 

(UNIJURIS) - OAB:23948, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 138, 

139, 140 c/c 141, inciso III, todos do Código Penal e por consequência 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da querelada VERONICA FATIMA 

OLAVARRIA DE P. MALUF, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c 

artigo 60, I do Código Penal, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos 

presentes autos.Às providências. Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 569212 Nr: 628-97.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WEIMAR VILELA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARBOSA WOUNNSOSCKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA e, DIFAMAÇÃO, tipificado no artigo 138 do Código 

Penal e por consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado 

WAGNER BARBOSA WOUNNSOSCKY, com fundamento no artigo 107, 

inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às providências. Expeça-se o 

necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 457995 Nr: 35290-11.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SABIONI VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 138, 

139 e 140 todos do Código Penal e por consequência JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do querelado THIAGO SABIONI VALADARES, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às providências. 

Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 368430 Nr: 8602-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051/MT, Paulo Cezar Zamar Taques - 

OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 138, 

139 e 140, c/c 141, inciso III, todos do Código Penal e por consequência 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado JOSÉ MARCONDES DOS 

SANTOS NETO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do 

Código Penal, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às 

providências. Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 424313 Nr: 30079-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Junqueira Alvarenga 

- OAB:DF/12500, CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 
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OAB:10.765, Luciana Moura Alvarenga Simioni - OAB:DF/1878-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA e, DIFAMAÇÃO, tipificados nos artigos 138 e 139 do 

Código Penal e por consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

querelado JORGE LUIS ZANETTE, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

c/c artigo 60, I do Código Penal, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos 

presentes autos.Às providências. Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 506942 Nr: 45921-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE MIKHAEL MALOUF NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CAMILA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23.948/MT, VALBER MELO - OAB:8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 139 e 140, caput, 

140, § 2º, inciso III, todos do Código Penal e por consequência JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da querelada ALINE CAMILA PIRAN, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às providências. 

Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 463858 Nr: 3730-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - 

OAB:19.531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JR - OAB:21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Medida de Interpelação Judicial proposta por FELIX JERONIMO 

ALVAREZ PAULINO, com fundamento nos arts. 726 e seguintes do Código 

de Processo Civil e 144 do Código Penal, em face de ENOCK 

CAVALCANTE DA SILVA.

Recebida a inicial, determinou a notificação do requerido (fls. 37).

O requerido apresentou resposta à interpelação judicial e documentos (fls. 

50/59).

O requerente, por intermédio de seu advogado, foi devidamente intimado 

para manifestar sobre a petição e documentos de fls. 50/59 e se manteve 

inerte.

 É a síntese.

Como se sabe, a medida apresentada tem natureza cautelar e se reveste 

de caráter instrumental, pois pode destinar-se a aparelhar eventual ação 

penal principal, tendente a sentença condenatória. O interessado, ao 

formulá-la, visa que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, 

ambiguidade ou dubiedade.

Sobre a matéria o Professor Julio Fabbrine Mirabete no seu livro Manual de 

Direto Penal: parte especial, v. 2, pag. 151, traz a seguinte orientação:

O pedido de explicações é uma medida preparatória e facultativa para o 

oferecimento da queixa em virtude dos termos empregados ou do 

verdadeiro sentido das frases, não se mostra evidente a intenção de 

caluniar, difamar ou injuriar, causando dúvida quanto ao significado da 

manifestação do autor.

Assim, uma vez que foi atendida a finalidade da medida, nos termos do art. 

729 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do CPP, promova-se a entrega 

dos autos ao requerente, por seu advogado, independentemente de 

traslado, e observadas às formalidades legais.

Intimem-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 588971 Nr: 30529-29.2019.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCÉZIO BARROS DE OLIVEIRA, JOSIMAR 

ANDRE DA SILVA, JACKSON PEREIRA BARBOSA, RAFAEL RODRIGUES 

BELO DE OLIVEIRA, LUCIANO MESSIAS DA SILVA, DENILSON SANTOS 

CARDOSO, LUAN TCHARLEY BEZERRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - OAB:22578/O

 VISTOS.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por 

RAFAEL RODRIGUES BELO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos 

autos, aduzindo, em síntese, ser proprietário do veículo marca/modelo 

FIAT Punto HLX 1.8, cor branca, ano de fabricação/modelo 2009/2010, 

Placa NPM2717, chassi 9BD118144A1095488, RENAVAM 184746140.

Parecer ministerial favorável ao pleito expendido (fl. 348).

É o breve relatório.

Decido.

A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial seja na fase 

processual, condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade 

dos bens pelo requerente, do desinteresse inquisitorial e/ou processual na 

manutenção da apreensão e da não classificação dos bens apreendidos 

nas hipóteses elencadas no art. 109, II, letra “a” e 119, I do Código Penal 

Militar.

O requerente demonstrou satisfatoriamente a propriedade do veículo haja 

vista o extrato de Veículo do DetranNet acostada à fl. 342. Ademais, o 

Ministério Público confirmou que o veículo não interessa à instrução 

criminal, sendo possível a liberação do bem.

Desta forma, verificando-se que o objeto não interessa ao deslinde da 

instrução criminal, bem como não sofrerá os efeitos de eventual 

condenação, com fulcro nos artigos 190 e 191 do Código de Processo 

Penal Militar, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido 

de restituição ao requerente RAFAEL RODRIGUES BELO DE OLIVEIRA, 

que logrou êxito em comprovar seus direitos sobre o bem apreendido.

 Expeça-se o necessário.

No mais, restituam-se os autos ao Ministério Público para as providências 

cabíveis (fl. 287).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 586188 Nr: 28045-41.2019.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para:a) DECLARAR A NULIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO por invalidade de competência do ato de demissão 

praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso que excluiu o autor 

NOEL GOMES DE OLIVEIRA das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar, Ato 

Governamental processo n° 383125/2017, publicado Diário Oficial n° 

27307, de 24 de julho de 2018, (fls. 105-PDF), confirmado através do Ato 

n° 700/2019, publicado em Diário Oficial n° 27441, de 11 de fevereiro de 

2019, (fls. 119-PDF), devendo ser regularmente processado pelo 

Conselho de Justificação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, nos termos dos art. 142, §3º, incisos VI e VII da 

Constituição Federal, ficando prejudicado o pedido de análise do mérito 

administrativo da demissão a bem da disciplina. b) REJEITAR a tese de 

prescrição da pretensão de punição administrativa disciplinar.c) 

DETERMINAR a reintegração do Autor NOEL GOMES DE OLIVEIRA nas 

fileiras do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso;f) CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das vantagens que lhe são 

devidas (subsídios, férias, licença, 13ª salários) do período de sua 

demissão, devendo a obrigação ser exigida no Juízo da Fazenda Pública, 

em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 

125, §§4º e 5º, da Constituição Federal; g) CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento de honorários de sucumbência...
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 568177 Nr: 11321-59.2019.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO, HUMBERTO 

PAULO CUERBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, no entanto 

NEGO-LHES provimento.No que tange ao pedido de suspensão da 

presente ação até o julgamento da Revisão Criminal n. 

10188235-54.2019.811.0000 é importante ressaltar que o objeto do 

referido é anular a sentença condenatória proferida nos autos da Ação 

Penal n. 3301-07.2004.811.0042 (51273), que motivou a instauração do 

Conselho de Disciplina que excluiu os requerentes, ora embargantes das 

fileiras da Polícia Militar.Assim, caso seja dado provimento à Revisão 

Criminal, será anulada a sentença condenatória e, não subsistirá o motivo 

da instauração do Conselho de Disciplina.Desta forma, com fundamento no 

disposto no artigo 315 do Código de Processo Civil DETERMINO A 

SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO até o pronunciamento da Revisão 

Criminal n. 10188235-54.2019.811.0000.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 606185 Nr: 45891-71.2019.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVINO ADÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RAFAELA MACIEL - 

OAB:21649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a petição de desistência do Autor foi protocolada 

antes do oferecimento da contestação, HOMOLO o pedido de desistência 

e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, VIII, do CPC.

Arquive-se imediatamente para atender as metas do CNJ (Meta 1).

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 317943 Nr: 17213-27.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA PINTÃO, WESLEY RIBEIRO 

DA SILVA, ROBSON MESQUITA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 Código: 317943

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão à fl. 383, nomeio o advogado Marcos Alexandre 

Schoffen OAB-MT nº 10657/O, a fim de patrocinar a defesa do acusado 

WESLEY RIBEIRO DA SILVA.

Assim, intime-se o advogado Marcos Alexandre Schoffen OAB-MT nº 

10657/O, com a finalidade de apresentar a resposta à acusação do 

acusado WESLEY RIBEIRO DA SILVA, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos, para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 557963 Nr: 1802-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet, e por 

consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE CARLOS 

COELHO RODRIGUES.Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO 

PREVENTIVA, com as cautelas de estilo e em obediência aos preceitos 

processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, devendo o mandado referente ao acusado ser cumprido 

no estabelecimento penal onde se encontra, caso ainda esteja preso. Do 

contrário, remeta-se à POLINTER.Por fim, notifiquem-se os acusados para 

apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo o senhor 

Oficial de Justiça indagá-los e fazer constar de sua certidão pretendem 

constituir advogado ou a nomeação de Defensor Público para patrocínio 

de suas defesas, conforme determinação contida no Provimento n. 

30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor 

Público.No mais, DEFIRO as demais diligências constantes na cota 

ministerial de fl. 06.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 557963 Nr: 1802-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a ré Graciele Barbosa de Oliveira tem sua prisão 

domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica, oficie-se à Central de 

Monitoramento para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço 

atualizado onde a ré cumpre o benefício, oportunidade que deverá, 

igualmente, apresentar o histórico de eventuais violações.

Com relação ao réu José Carlos Coelho Rodrigues, notificado à fl. 64, 

encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para, no prazo legal, ser 

apresentada sua defesa preliminar.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 557963 Nr: 1802-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Reexpeça-se o mandado de notificação da ré Graciele Barbosa de 

Oliveira, fazendo constar nele o endereço informado à fl. 83.

Com o resultado da diligência nos autos, dê-se vistas ao MP, para ciência 

do informado à fl. 83.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 557963 Nr: 1802-60.2019.811.0042
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Ministério Público 

requereu a decretação da prisão preventiva da ré GRACIELE BARBOSA 

DE OLIVEIRA (fls. 100/102), haja vista o reiterado descumprimento das 

condições da PRISÃO DOMICILIAR, pugnando que seja o pedido analisado 

sem a prévia audiência da defesa, conforme a ressalva prevista no art. 

282, § 3º, do CPP.

É o relato necessário.

DECIDO.

Com relação ao requerimento ministerial para que seja a representação 

pela decretação da prisão preventiva analisada pelo juízo sem a prévia 

audiência da defesa, não vejo como melhor saída.

Em que pese o “Parquet” compreenda ser o caso em apreço uma exceção 

para a regra geral do art. 282, § 3º do CPP, “a mera possibilidade de 

decretação da prisão preventiva, por si só, sem a demonstração da 

urgência ou do perigo de ineficácia da medida, não autoriza a supressão 

do contraditório prévio, sob pena de se tornar letra morta a determinação 

do artigo 282, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal (...). Não há 

como se suprimir a faculdade de manifestação prévia da defesa, em face 

de requerimento de prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, 

com base em mera presunção de fuga ou de frustração dos fins da 

medida (...)” (HC 133.894 do STF – Ministro Relator: Dias Toffoli).

Em vista disso e considerando o teor das certidões de fls. 70 e 95, 

NOMEIO o d. Defensor Público atuante nesta Especializada para, no prazo 

legal, apresentar a defesa preliminar em favor da ré GRACIELE BARBOSA 

DE OLIVEIRA, o que faço com fundamento no art. 55, § 3º, da LT.

 Na mesma oportunidade, deverá o Defensor Público tomar conhecimento 

da representação ministerial de fls. 100/102 e, querendo, manifestar-se a 

respeito, justificando o que entender necessário.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 596598 Nr: 37345-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado de JEFERSON JUNIOR DA 

SILVA ZAMORE como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

___/___/___, às ____:____ horas, para o interrogatório do acusado e 

inquirição das testemunhas da acusação e da defesa.Intimem-se o 

acusado, as testemunhas devidamente arroladas; dando-se ciência ao 

Promotor de Justiça e à Defesa.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 596146 Nr: 36911-38.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12.803

 Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial de 

fls. 104/106, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado em favor de LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA.Expeça-se o 

necessário. Em tempo, requisite-se à Autoridade Policial e à POLITEC o 

envio do laudo pericial dos aparelhos celulares, conforme solicito pelo 

ofício de fl. 77.Cumpra-se .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 557963 Nr: 1802-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Em vista disso tudo, “data venia” ao respeitável posicionamento ministerial 

e, principalmente, com observância ao princípio do melhor interesse do 

menor (art. 227,caput, da CF/88 e art. 1º do ECA), INDEFIRO o pedido de 

restabelecimento da prisão preventiva da ré GRACIELE BABOSA DE 

OLIVEIRA.Por outro lado e considerando que o monitoramento eletrônico é 

o único meio de fiscalização da prisão domiciliar, DETERMINO a reativação 

da tornozeleira eletrônica da acusada, ficando o prazo de monitoramento 

atrelado a eventual revogação da prisão domiciliar.Para tanto, intime-se a 

ré GRACIELE BABOSA DE OLIVEIRA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer à Central de Monitoramento para colocar e reativar o 

dispositivo, cientificando-se o Defensor Público a respeito.Em tempo, 

ADVIRTO a acusada que fica autorizada a se ausentar do seu domicílio 

apenas mediante autorização judicial, sob pena de revogação do 

benefício, contudo, podendo, ausentar-se para o eventual tratamento de 

saúde (dela ou de seu filho), o que deverá ser comprovado mediante 

documento idôneo nos autos pela defesa, sendo-lhe vedada a mudança 

de endereço sem prévia comunicação ao Juízo da Causa, devendo, 

igualmente, obter autorização na hipótese de transferência de 

comarca.Exorte-se a denunciada de que a quebra das condições da 

prisão domiciliar poderá implicar em sintomática revogação do benefício e 

imediata decretação da sua prisão preventiva.Expeça-se o necessário. 

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 573190 Nr: 16041-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDO BALDINI, LEANDRO JOSE 

BARBOSA SANTOS ALVES, SANDRO GUEDES DA SILVA, JOSUÉ DO 

CARMO FERREIRA, RICARDO JUNIOR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959 OAB/MT, LARISSA ALVES CANEDO - 

OAB:22.542, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, LEONARDO 

LUIS NUNES BERNAZOLLI - OAB:MT 10579, PAULO GUSTAVO 

FERNANDES MELO - OAB:18.188/MT, VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e 

anuído pelo “Parquet” e, de consequência, com fundamento nos arts. 312 

e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu SANDRO GUEDES 

DA SILVA.Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, 

com as cautelas de estilo e em obediência aos preceitos processuais e 

normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser incluso no BNMP 2.0 e encaminhado à POLINTER 

para fins de cumprimento.Por fim, requisite-se a POLITEC o 

envio/disponibilização, no prazo de 05 (cinco) dias, do laudo pericial 

referente à extração dos dados dos celulares apreendidos, deferido pela 

decisão de fls. 132/133 (Protocolo 39061/2019), sob pena de serem 

tomadas  as  med idas  j ud i c i a i s  cab íve i s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 570043 Nr: 13104-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MARQUES VENERO, THYAGO 
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HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE VENERO DA SILVA - 

OAB:25541/0, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609/MT

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando os denunciados DANIELY MARQUES 

VENERO e THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA como incursos nos 

artigos da “lex repressiva” nela mencionados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia ____/____/____, às ____:____ horas, 

para o interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.Para tanto, intimem-se os acusados, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa.No que concerne ao informado à fl. 170, reitero a 

determinação de fl. 171, para que seja concedida vista ao MP. Com sua 

manifestação nos autos e considerando que a defesa já se manifestou a 

respeito às fl. 173/174, voltem-me conclusos. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596402 Nr: 37174-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Não obstante a negativa geral dos fatos constante da defesa 

de fls. 74/84, concluo que a dinâmica do evento descrito na inicial 

acusatória precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase 

preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, 

do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta 

fase, o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os 

requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da 

Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o 

denunciado ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA como incurso no 

artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, às 14:40 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa. [...] Assim, havendo indícios da prática do crime de 

tráfico de entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a 

ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, 

obviamente, os termos da lei. Por todas as razões acima e em 

consonância com o parecer Ministerial de fls. 113/115, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado em favor de ANTONIO 

CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596598 Nr: 37345-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de JEFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE, ante a suposta 

prática do crime previsto no art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/06. A defesa 

preliminar do acusado veio às fls. 64/70, ocasião que arguiu, 

preliminarmente, a inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça 

inaugural é genérica e que não há indícios suficientes de autoria, 

arrolando duas testemunhas.[...]. Desta feita, havendo descrição 

individualizada da conduta do réu (art. 33, caput, da Lei de Drogas), bem 

como dos requisitos elementares que demonstram estarem presentes as 

indispensáveis condições para a “causa petendi”, a preliminar de inépcia 

da inicial não merece acolhimento. Em razão do exposto, REJEITO a 

preliminar suscitada pela defesa. Superada a questão preliminar e 

inexistindo outras questões prejudiciais, concluo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro societate. Em suma, 

presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos 

do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando o denunciado de JEFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE 

como incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, às 15:10 

horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas da 

acusação e da defesa. Intimem-se o acusado, as testemunhas 

devidamente arroladas; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 528269 Nr: 20118-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY DA COSTA MELO, MARIA 

CAROLLINA DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/O, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADA a ré MARIA CAROLLINA DE PAULA 

SANTOS nas penas dos artigos 33, “caput” c/c art. 40, inc. III, ambos da 

Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 05 (cinco) anos 

e 10 (dez) meses de reclusão e em 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, 

com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e MANTIDA 

a prisão cautelar; •CONDENADO o réu JOHNNY DA COSTA MELO nas 

penas dos artigos 33 “caput” c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei de Tóxico e 

art. 304 do C, com pena definitiva fixada em definitivo em 12 (doze) anos e 

11 (onze) meses de reclusão e 1.010 (um mil e dez) dias-multa, com 

estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e MANTIDA a 

prisão cautelar (...) CONDENO os réus ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, já que não demonstrada sua hipossuficiência 

financeiras e, ademais, ambos foram defendidos por advogados 

particulares.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596146 Nr: 36911-38.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12.803

 Vistos, etc. Não obstante a negativa geral dos fatos constante da defesa 

de fls. 80/103, concluo que a dinâmica do evento descrito na inicial 

acusatória precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase 

preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, 

do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta 

fase, o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os 

requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da 

Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o 

denunciado LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA como incurso no artigo da 

“lex repressiva” nela mencionado. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/03/2020, às 15:40 horas, para o interrogatório do 

acusado e inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa[...] Por fim, ressalta-se que o tráfico de entorpecente é um crime 

que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública 

e a paz social. Assim, havendo indícios da prática do crime de tráfico de 

entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem 

social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, 

obviamente, os termos da lei. Por todas as razões acima e em 

consonância com o parecer Ministerial de fls. 104/106, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado em favor de LUCIANO DE 

OLIVEIRA SANTANA. Expeça-se o necessário. Em tempo, requisite-se à 

Autoridade Policial e à POLITEC o envio do laudo pericial dos aparelhos 

celulares, conforme solicito pelo ofício de fl. 77. Cumpra-se.
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14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331180 Nr: 11530-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA, JHONY 

BARBOSA PEREIRA, CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ALBERTO GONÇALVES - OAB:2886, DR. ALBERTO 

GONÇALVES - OAB-MT 2886-A - OAB:, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogado de defesa, ELÍDIA 

PENHA GONÇALVES 2886-A OAB/MT, para que apresente nos autos o 

endereço das testemunhas CLAUDIRENE RODRIGUES DA SILVA, 

CLAUDINEI RODRIGUES SILVA, EDMILSON AQUINO E WAGNER COSTA, 

caso insista em seus depoimentos, COM URGÊNCIA, uma vez que a 

audiência está designada para o dia 14/01/2020 às 13h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473399 Nr: 13312-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Moura da Silva - 

OAB:2863

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA OAB/MT 2.863, para que apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 08 (oito) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500591 Nr: 39597-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando: Réu(s): Douglas Rodrigo de Souza Lima, Cpf: 01991127111, Rg: 

16526465 SSP MT Filiação: Adalberto de Souza Lima e Marilza de Souza, 

data de nascimento: 05/04/1988, brasileiro(a), natural de Ca,po 

grande-MS, convivente, vendedor de motos, Endereço: Rua das Camelias, 

N° 100, Kitnet da Paz, Bairro: São Francisco, Cidade: Cuiabá-MT,

Finalidade:Intimar o acusado, acima qualificado, da sentença proferida às 

fls. 130/137

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante o exposto, com fulcro no artigo 383 do Código de 

Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito imputado ao acusado na exordial 

acusatória, para a forma tentada e, por consequência, CONDENO o réu 

DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA LIMA nas sanções dos artigos 217-A, 

“caput” c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Estatuto Repressivo, estupro de 

vulnerável na forma tentada.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578109 Nr: 20642-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA LUCIA RODRIGUES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa JAIME 

ULISSES PERTELINI OAB/MT 10.600, para que tome ciência que a Perícia 

de Insanidade Mental da acusada foi agendada para o dia 19/12/2019, a 

partir das 08h30min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 491955 Nr: 31350-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, LERIA 

DA SILVA TELES, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, EVERTON RIBEIRO 

CAVALCANTE, EDILSON ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, ROSENI 

ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, LIVERTINA FRANCISCA GOMES, 

RENATO FERREIRA, ADRIANA SOUZA AMORIM, ALINE THALYA CHAVES 

BEZERRA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, VALDOMIRO PINHEIRO DE 

JESUS, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, 

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, 

RONEY COSTA ARRUDA, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, 

ALEXANDRE PINHO DA SILVA, RENAN PIRES DOS SANTOS, RUTE 

OLIVEIRA SILVA, EUDORA NOVAES XAVIER, ACLECIO DE PAULA SILVA, 

VANEY PEDROSO DE ALMEIDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, SIMONE 

SOUZA TEMPONI, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ADÃO RIBEIRO NETO, 

ROSANA ORMENEZE, KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO, ALEX DA SILVA 

MARQUES, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, JOVANNY 

CHRISTYAN DA SILVA, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, FRANCIELI 

DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS, BRUNO WESLEI BEZERRA 

ORMENEZE, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO, EDER GIOVANI 

LAVAGNOLI, RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES, ALEX VINICIUS 

SOARES DA SILVA, IGOR DO ROSARIO SILVA, KLEVYDE FELIPE DE 

FREITAS, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO 

JUNIOR, JHONNY SOUZA LIRA, DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER 

RODRIGUES CANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE MT - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038, 

FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT, FLAVIA LUCIA PACHECO 

BEZERRA - OAB:2093-RO, JOÃO OTONIEL DE MATOS - OAB:2825/MT, 

JOSE ASSIS DOS SANTOS - OAB:2591, JOSÉ CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT, 

JULIANA MAIA RATTI - OAB:3.280, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O, LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB/MT 5.340 - 

OAB:5.340, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARIANA 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, MAXWELL PASIAN CERQUEIRA 

SANTOS - OAB:6.685-RO, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860, 

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:22082/0, Tais Cristina Freitas e Silva - 

OAB:23396/0/O, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT, 

THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - OAB:OAB/RO 9.033, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Domiciliar em 

face da acusada FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS.IV – 

CARTA PRECATÓRIAÀs fls. 5095/5121, consta juntada a Carta Precatória 
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expedida para realização do interrogatório das acusadas DAIANA 

RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO e ESTER 

RODRIGUES CANTO, devidamente cumprida no dia 23 de maio de 

2019.Posto isto, INTIMEM-SE as defesas das acusadas DAIANA 

RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO e ESTER 

RODRIGUES CANTO para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se há 

diligencias a serem requeridas, nos termos do art. 402 do Código de 

Processo Penal.Outrossim, ante às informações de fls. 5256/5258, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis/MT para fiscalização e cumprimento das medidas cautelares 

impostas aos acusados ROSANA ORMENEZE e EDER GIOVANI 

LAVAGNOLI.COMUNIQUE-SE à Central de Monitoramento Eletrônico quanto 

a mudança de endereço do acusado KAYRO VINICIUS às fls. 5222/5246, 

devendo ser promovida a atualização necessária.Posteriormente, 

CERTIFIQUE a Gestora Judicial quanto ao decurso de prazo para 

manifestação na fase do art. 402 do Código, das defesas das acusadas, 

DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO e FRANCIELE 

MAZIERO BARQUEIRO.Finalmente, DÊ-SE vista ao Ministério Público para 

se manifestar acerca dos pleitos de fls. 5270/5271 e 5300.Após, 

RETORNEM-ME os autos conclusos.Às providências. CUMPRA-SE. 

Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.Ana Cristina Silva MendesJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 583148 Nr: 25256-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA, 

REGINALDO ALVES DOS SANTOS, LUCIANO MARIANO DA SILVA, 

PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12572/MT, CARLOS FREDERICK DA S.I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, ISABELLY FORTUNATO - OAB:21705-B, KALYNCA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA INEZ DE 

OLIVEIRA - OAB:15.598, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

MÁRCIA LETÍCIA LIMA DE MATOS - OAB:26387

 Desta feita, considerando as informações juntadas pelo digno 

Representante Ministerial às fls. 1326/1347, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado PAULO CESAR DOS SANTOS, quanto aos 

crimes tipificados nos artigos 2º, §§2º, 3º e 4º da Lei nº 12850/13, art. 

333, parágrafo único e art. 349-A, ambos do Código Penal, com 

fundamento no artigo 107, inc. I do Código Penal.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações de estilo, PROMOVA a Sra. Gestora Judicial a 

EXTRAÇÃO das cópias de todos os interrogatórios prestados pelos 

acusados, devendo encaminha-las à Delegacia Especializada de 

Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá – DHPP, visando a instrução 

dos autos do Inquérito Policial n.º 139/2019/DHPP/MT. Após, INTIMEM-SE 

às defesas dos acusados para que se manifestem na fase do art. 402 do 

CPP, no prazo comum de 05 (cinco) dias, conforme já determinado às fls. 

1306.Não havendo diligências a serem requeridas, INTIMEM-SE às partes 

para apresentarem alegações finais, no prazo legal, sendo primeiro ao 

Ministério Público, e após, às defesas dos acusados, INTIMANDO-AS via 

DJe.Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá – MT, 11 de dezembro de 

2.019.Ana Cristina Silva MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583148 Nr: 25256-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA, 

REGINALDO ALVES DOS SANTOS, LUCIANO MARIANO DA SILVA, 

PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12572/MT, CARLOS FREDERICK DA S.I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, ISABELLY FORTUNATO - OAB:21705-B, KALYNCA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA INEZ DE 

OLIVEIRA - OAB:15.598, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

MÁRCIA LETÍCIA LIMA DE MATOS - OAB:26387

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesa dos réus 

para que se manifestem na fase do artigo 402 do CPP, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, conforme determinado na decisão de fls 1353/1354.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575487 Nr: 18161-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDGDCACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, AFL, MGH, HCS, MODS, AMC, FMC, 

GRADC, AM, PMS, JCDF, WMDS, PCM, BCM, AGDA, ENY, IMS, KMFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Barros Freitas Osti - 

OAB:18335/MT, EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB:10274/MT, FILIPE 

MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, RAFAEL EVANGELISTA 

DA SILVA - OAB:20.590, TALLYS AUGUSTO PIOVANI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar os advogados dos requeridos da decisão de fls. 4466/4468 nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 590238 Nr: 31680-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E 

GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS B. 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 31680-30.2019.811.0042 – Cód. nº 590238.VISTOS. Pois 

bem.Em consonância com o parecer Ministerial, de fls, 23, DETERMINO A 

INTIMAÇÃO da defesa do requerente, informando que os documentos que 

pretende sejam restituídos não se encontram listados no Termo de 

Deslacre e Apreensão. Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449660 Nr: 26715-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GUIMARAES RODRIGUES, MOISES 

FELTRIN, ESPER HADDAD NETO, JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO, 

JOSE EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, LUIZ CARLOS IORIS, SYLVIO 

PIVA, JÚLIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO, MARIO LOURENÇO SALEM, 

CELSO CUNHA FERRAZ, CLARICE MARIA DA ROCHA, EDER ALBERTO 

FRANCISCO MECIANO, DILERMANO SERGIO CHAVES, FLAVIO GERALDO 

DE AZEVEDO, LEONARDO BOTELHO LEITE, ALEXANDRE DA COSTA 

RONDON, BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES SILVA - 

OAB:359.103, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - OAB:3.876, 

APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/O, Barbara Natali Botelho 

Rodrigues dos Santos - OAB:26470/O, Barbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:15833, BRENO FERREIRA ALEGRIA - OAB:11098, 

BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9.996, Clariana Zacarkim Barão - 

OAB:14955, DANIEL NAVES GRAVE - OAB:359.377, DANIELA MARINHO 

SCABBIA CURY - OAB:238.821, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850, EVALDO 

GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, Francismário Moura 
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Vasconcelos - OAB:10624, HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919/MT, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT, JULIO 

RAPHAEL IORIS DA ROSA - OAB:20.564, LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT, LÉO CATALA JORGE - OAB:17525/MT, 

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7202, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA - 

OAB:375.335, Natali Akemi Nishiyama - OAB:19082, PAULA CASTELO 

BRANCO ROXO FRONER - OAB:281.095, RAFAEL PERES DO PINHO - 

OAB:17.896/0-MT, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - 

OAB:19.701, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RICARDO 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12.913/MT, ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT, ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - OAB:186.605, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT, VITOR 

HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762/O, WAGNER LUIZ RIBEIRO - 

OAB:19.091

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos para proceder ao 

cumprimento dos atos necessários para a realização da audiência 

designada para os dias 03/02/2020, às 13:00 horas e 04/02/2020, às 

9h00min (fls. 1182/1184), deixei de expedir os seguintes Mandados de 

Intimações

Das testemunhas: Ana Paula Da Costa Lenzi, em razão de o endereço 

informado nos autos ser errado conforme certidão de fls. 1157, Itamar 

Zeitoun em razão de não reside mais no endereço informado, conforme 

certidão de fls. 1170, José Conceição dos Santos por estar em gozo de 

licença prêmio, conforme ofício de fls. 1144, arroladas por JOEL DE 

BARROS FAGUNDES FILHO, advogados Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos 

e Dr. Renan Serra Rocha Santos.

Da testemunha Lorival Benedito Gonçalves , em razão de o endereço 

informado nos autos ser errado, conforme certidão de fls 1220/v, arrolada 

por CELSO CUNHA FERRAZ, advogado Dr. Tássio Vinicius de Azevedo

Da testemunha Júlio Flavio Campos de Miranda em razão de o endereço 

informado nos autos ser errado, conforme certidão de fls. 1146, arrolada 

por EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO, advogado Dr. Vitor Hugo Bena 

Medeiros; JOSE EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, advogados Dr. 

Aperlino Loureiro Neto e Dr. Anderson Vatutin Loureiro Junior;

 Da testemunha CLAYTON MARCELO ROTESKI, em razão de o endereço 

informado nos autos ser errado, conforme certidão de fls. 1163, arrolada 

por EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO, advogado Dr. Vitor Hugo Bena 

Medeiros; SYLVIO PIVA, advogados Dr. Ulysses Ribeiro e Dr. Luiz 

Eduardo Bilibio Piva; BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO SANTOS, advogado 

Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima; LEONARDO GUIMARAES RODRIGUES, 

advogado Dr. Rogério Barão, Dra. Clariana Zacarkim Barão e Dr. 

Francismário Moura Vasconcelos e DILERMANO SERGIO CHAVES, 

advogados Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima e Dr. João Emanuel Moreira 

Lima.

Das testemunhas: Antônio Roberto Gomes de Oliveira, em razão de o 

endereço informado nos autos ser errado conforme certidão de fls. 1170; 

ARISTIDE METELO JUNIOR, por não mais residir no endereço informado, 

certidão de fls. 1158; NASSIB AKIL GATTAS, em razão de o endereço 

informado nos autos ser errado, conforme certidão de fls. 1146; NEIGMAR 

FERREIRA DINIZ, em razão de o endereço informado nos autos ser errado, 

conforme certidão de fls. 1146; PAULO HENRIQUE CAMPOS SGUAREZZI, 

por não residir mais no endereço informado, certidão de fls. 1170, 

arroladas por SYLVIO PIVA, advogados Dr. Ulysses Ribeiro e Dr. Luiz 

Eduardo Bilibio Piva.

Das testemunhas: Eduardo Peres da Silva, por não reside mais no 

endereço informado, certidão de fls. 1214/v; JOSÉ ADOLPHO DE LIMA 

VIEIRA, por não estar mais no endereço informado, certidão de fls. 1163 

arroladas por LEONARDO BOTELHO LEITE, advogados Dr. Rafael Peres 

Do Pinho e Dr. Léo Catala Jorge.

Da Testemunha LUCAS SOUSA RIBEIRO, por não residir mais no Brasil 

certidão de fls. 1214/v arrolada por MOISES FELTRIN, advogados Dr. 

Ricardo Moraes De Oliveira e Dr. Leonardo Pio Da Silva Campos.

Da testemunha Patrícia Medeiros Montefusco por não estar mais no 

endereço informado, conforme certidão de fls. 1163, arrolada por 

BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO SANTOS, advogado Dr. Lázaro Roberto 

Moreira Lima e DILERMANO SERGIO CHAVES, advogados Dr. Lázaro 

Roberto Moreira Lima e Dr. João Emanuel Moreira Lima.

Da testemunha Yumi Julia Matsubara Pereira em razão de não estar mais 

no endereço informado conforme certidão de fls. 1163, arrolada por 

BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO SANTOS, advogados Dr. Lázaro Roberto 

Moreira Lima; LEONARDO GUIMARAES RODRIGUES, advogados Dr. 

Rogério Barão, Dra. Clariana Zacarkim Barão e Dr. Francismário Moura 

Vasconcelos e DILERMANO SERGIO CHAVES, advogado Dr. Lázaro 

Roberto Moreira Lima e Dr. João Emanuel Moreira Lima.

Das testemunhas: Alessandra Silva Arantes Nascimento, por não estar 

mais no endereço informado conforme certidão de fls. 1163; Ethiel Barreto 

Filho por não estar mais no endereço informado conforme certidão de fls. 

1163; Givaldo Dias dos Santos, por não estar mais no endereço informado 

conforme certidão de fls. 1146; Ivan Monteazano Junior, pois o endereço 

informado é errado, conforme certidão de fls. 1163, arroladas por 

LEONARDO GUIMARAES RODRIGUES, advogados Dr. Rogério Barão, Dra. 

Clariana Zacarkim Barão e Dr. Francismário Moura Vasconcelos.

 Diante disso, nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – 

CGJ. Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados para se manifestarem e indicarem novo endereço das 

testemunhas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585154 Nr: 27134-29.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PENITENCIARIA 

CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPEC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI AUGUSTO DUARTE - 

OAB:4420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da requerente da decisão de fls. 207/209 cuja parte dispositiva 

transcrevo a seguir: "(...)Diante do exposto, verificando que não foi 

comprovada a origem lícita do valor pleiteado, bem como que o valor 

bloqueado é de interesse na investigação, e, em consonância com o 

parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição do valor R$ 60.500,00 

(sessenta mil e quinhentos reais) apreendidos na Penitenciária Central do 

Estado, com fundamento no artigo 118 e 120 do Código de Processo 

Penal. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIME-SE.(...)”.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1044360-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1044360-33.2019.8.11.0041. REQUERENTE: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ARTEMIRA PEREIRA 

DE SOUSA REQUERIDO: IKARO RODRIGUES DA SILVA Defiro a habilitação 

de Id. 27213409. Considerando as alegações feitas pela defesa do 

requerido (Id 25840584) bem como a não oposição do Ministério Público, e 

a apresentação de novo endereço da requerente (Id. 25916816), DEFIRO 

o pleito do requerido. DESIGNO para o dia 07.02.2020, às 15h00, audiência 

de conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. Anoto que a 

requerente deverá ser intimada no endereço indicado no documento de Id. 

25916822. INTIMEM-SE as partes. Intime-se o(a) advogado(a) do 

requerido, via DJe. CIÊNCIA a Defensoria Pública. Às providências. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 
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Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000981-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. F. J. (REQUERIDO)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1000981-42.2019.8.11.0041. REQUERENTE: RAQUEL 

CAMELO ARAUJO FERREIRA REQUERIDO: RAUL SOARES FERREIRA 

JUNIOR VISTOS. Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO”, ajuizada 

por RAQUEL CAMELO ARAÚJO FERREIRA, em desfavor de RAUL 

SOARES FERREIRA JÚNIOR, pretendendo, a decretação do divórcio e a 

partilha do automóvel adquirido na constância do casamento, inicialmente 

distribuída perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Capital e redistribuído a este Juízo em razão da conexão com a medida 

protetiva n. 1014829-96.2019.8.11.0041, por meio da decisão de Id: 

23796671. Acompanham a inicial de Id: 17336049, os documentos de Id: 

17336050, 17336052, 17336058, 17336067, 17336066, 17336059, 

17336064, 17336060, 17336061, 17336062, 17336069, 17336072, 

17336073, 17336074 e 17336055. EIS O RELATO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ratifico a decisão proferida pelo Juízo de Família 

e Sucessões (Id: 17359855). Promovam-se as anotações necessárias em 

relação à distribuição do presente feito. Tendo em vista que o réu não foi 

devidamente citado/intimado para os termos da presente ação e 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação, REDESIGNO 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e 

art. 695, do CPC, para o dia 03.02.2020, às 15h00. CITE-SE o réu e 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência designada (a 

autora, via DJe), observando o endereço e o horário de trabalho do réu, 

informado na petição de Id: 21107324, qual seja, Escola Municipal Maria 

Elazir Corrêa de Figueiredo, situada na Av. Carlos Adoor, bairro São João 

Del Rey, em Cuiabá/MT, nos horários das 07h às 11h e telefones 

informados na petição de Id: 19395907. CONSIGNE-SE, que o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu, à audiência de 

conciliação, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, 

que no ato as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. 

CONSIGNE-SE, ainda, que a audiência ora designada poderá dividir-se em 

tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual (art. 696, do CPC), bem como de que, não havendo acordo, o 

réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). OBSERVE-SE o 

disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial 

ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias da 

data designada para a audiência (§2º). Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023807-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA OAB - MT27069/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1023807-62.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS DEFINITIVOS proposto por 

J. L. A. M., menor impúbere, neste ato representada por sua genitora 

Sandra Alves de Almeida, em face Jedson Souza Mendes, devidamente 

qualificados. Após o recebimento da inicial – id. 20702317, instada a parte 

exequente a se manifestar, a mesma pugnou pela extinção da execução, 

ante o pagamento do débito cobrado nos autos – id. 26774016. Assim, 

considerando o pagamento do débito em questão, JULGO EXTINTA a 

presente execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Sem 

custas, ante a gratuidade da justiça deferida. Ciência ao Ministério Público. 

Após, ARQUIVE-SE o feito, com adoção das formalidades de praxe. P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060455-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL BARBOSA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1060455-41.2019.8.11.0041. Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a presente Carta Precatória objetiva a intimação do 

requerido SAMUEL BARBOSA DA COSTA, acerca da decisão - id. 

27538587 da Comarca de Nova Mutum/MT. Desta forma, CUMPRA-SE a 

missiva, conforme determinado pelo Juízo deprecado. Ainda, consigno que 

o oficial de Justiça deverá observar o disposto no art. 212, § 2º, do CPC, 

independente de autorização judicial. Com o cumprimento, devolva-se a 

Carta Precatória ao Juízo de origem, com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro 

de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 576634 Nr: 19295-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO EMILIO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado MARCELO EMILIO 

CRUZ, brasileiro, nascido em 11/02/1985, natural de Montes Claros do 

Goiás/GO, filho de Adão Antônio da Cruz e Divina Francisca Farias, 

residente e domiciliado na Rua das Palmeiras, nº 121, bairro Baú, nesta 

Capital, da imputação descrita no art. 129, §9º, do Código Penal, com 

fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como 

da imputação prevista no art. 150, caput, do Código Penal, com fulcro no 

art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.Conforme inteligência do 

art. 1.387 da CNGC-TJ/MT, deixo de determinar a intimação pessoal do 

acusado. Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e 

anotações de costume, inclusive com baixa no relatório estatístico. P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 
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2019.AMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada 

deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 327667 Nr: 7527-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PIRES DE CAMARGO, ROSINETE DE 

SOUZA, REJANE CATARINA GAYVA, DELSON DE SOUZA, IZETE 

BOTELHO XAVIER, MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491-B, 

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.266-B, ROBÉLIA DA SILVA 

MENEZES - OAB:23.212

 (...). .Por fim, fora declinada a competência dos autos para esta 

Especializada, nos termos da decisão de fl. 1364.Desta forma, dê-se vista 

ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal, acerca do aporte 

destes autos nesta Especializada. Na mesma ocasião, em concordando 

com a competência desta Vara para processamento e julgamento da 

presente demanda, o Ministério Público deverá se manifestar acerca das 

preliminares arguidas pelos réus, em sede de Resposta à Acusação, 

posto que todos os acusados já foram regularmente citados e 

apresentaram suas respectivas Repostas à Acusação.Após, 

imediatamente conclusos, em razão de envolver dois RÉUS PRESOS - 

JOSUÉ PIRES DE CAMARGO e MAMEDES GONÇALVES 

PINHEIRO.INTIMEM-SE os acusados, por meio de seus respectivos 

patronos – via DJE.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de dezembro de 

2019.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 540611 Nr: 32068-64.2018.811.0042

 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: ABDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS - OAB:MT 

12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085

 Ante o exposto, para fito de sanar as omissões identificadas, CONHEÇO 

e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração apresentados, com 

análise dos pedidos indicados, RESTANDO MANTIDOS os demais termos 

da decisão recorrida de fl. 909.INTIMEM-SE as partes, através de seus 

advogados - via DJE.Com o transcurso dos prazos acima indicados, 

certifique-se, e com o cumprimento integral da presente decisão, 

conclusos.CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 585185 Nr: 27161-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDC, RDS, MGP, EFC, WDDS, MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES - OAB:7645

 (...). Assim, restam preventivamente segregados apenas os acusados 

JOSUÉ PIRES DE CAMARGO e MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO.Por fim, 

fora declinada a competência dos autos para esta Especializada, nos 

termos da decisão de fl. 1364, exarada nos autos principais (cód. 

327667), em apenso.Desta forma, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal, acerca da competência desta Vara para 

processamento e julgamento da presente demanda.Após, conclusos, 

inclusive para análise acerca da possibilidade de arquivamento dos autos, 

tendo em vista que já houve o translado de cópia integral do feito para a 

Ação Penal de cód. 327667, em apenso, isto é, para o processo 

principal.INTIMEM-SE os acusados, por meio de seus respectivos patronos 

– via DJE.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.JAMILSON 

HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013646-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. J. (REQUERENTE)

C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. D. A. M. B. (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

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

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ATO ORDINATÓRIO 

PROCESSO n. 1013646-90.2019.8.11.0041 Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a Advogada da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos certidão de nascimento da interdita ou 

informar os dados da Serventia de Pessoas Naturais em que foi lavrada a 

respectiva certidão, para fins de inscrição da sentença, nos termos do 

artigo 755, §3º, do CPC. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013646-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. J. (REQUERENTE)

C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. D. A. M. B. (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

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

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 15 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATIANE COLOMBO PROCESSO n. 

1013646-90.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: []

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: CRISTHIANE PARO Endereço: 

Avenida Miguel Sutil, 217, Rua Deputado Roberto Cruz, Alvorada, CUIABÁ 
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- MT - CEP: 78000-000 Nome: HORTENCIO PARO JUNIOR Endereço: 

Avenida Miguel Sutil, 217, Rua Deputado Roberto Cruz, Alvorada, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: MARLENE MOREIRA DA 

SILVA PARO Endereço: Avenida Miguel Sutil, 217, Rua Deputado Roberto 

Cruz, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, da Sentença de Interdição da 

Senhora MARLENE MOREIRA DA SILVA, Cpf: 545.261.591-15, Rg: 093245 

SSPMT, brasileira, casada, dona de casa, residente e domiciliada na rua 

Deputado Roberto Cruz, nº. 217, quadra 10, bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, 

sendo-lhe nomeada como curadora a Senhora CRISTIANE PARO 

(Requerente), CPF nº 914.294.801-06, RG nº 12986160 SSP/MT, brasileira, 

casada, dona de casa, residente e domiciliada na rua Deputado Roberto 

Cruz, nº. 217, quadra 10, bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, conforme 

sentença abaixo transcrita e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). Limites da curatela: Abrangerá todos os atos 

civis da vida da interditada, devendo a curadora tomar decisões visando, 

sobretudo, melhor atender aos interesses da interdita, bem como deverá 

sempre buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia 

pela interdita. SENTENÇA: "(...) Posto isto, em consonância com os 

fundamentos retro expendidos e com o parecer ministerial ID. 19625442, 

decreto a interdição total de Marlene Moreira da Silva Paro qualificada nos 

autos, e nomeio curadora na pessoa da Sra. Cristhiane Paro, igualmente 

qualificada nos autos. Nos termos do disposto no art. 755, I[1], do CPC e, 

considerando o resultado das respostas aos quesitos do Laudo Médico 

Pericial ID. 23274317, determino que a curatela abrangerá todos os atos 

civis da vida da interditada, devendo a curadora tomar decisões visando, 

sobretudo, melhor atender aos interesses da interditada, bem como 

deverá sempre buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da 

autonomia pela interditada. Proceda-se a inscrição da presente sentença 

no registro de pessoas naturais, conforme disposto no § 3º, do art. 755[2], 

do CPC. Condeno a interditada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Quanto aos honorários advocatícios, levando-se 

em conta os critérios elencados no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo 

havido condenação ao pagamento de importância em dinheiro e não sendo 

possível, nesse momento, aferir o proveito econômico obtido, fixo os 

honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Após, havendo o trânsito em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquive-se o feito. P.R.I.C. Cuiabá, 28 de novembro de 2019. 

Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito." OBSERVAÇÃO: 1. A sentença de 

interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. 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, LIDIANE MEMORIA CAMPOS, digitei. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 595495 Nr: 36330-23.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requerer.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva.

Não estando mais presentes os motivos que deram ensejo ao decreto 

prisional (CPP, art. 316), sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima 

neste ato e pelo parecer favorável do MP, acolho o pedido da defesa.

Determino que o réu: a) informe ao juízo eventual troca de endereço; b) 

mantenha o tratamento médico mencionado pela defesa, junto ao 

CAPS-AD, para fins de tratamento de contra o alcoolismo.

Sai o réu intimado das três obrigações impostas neste ato.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do indigitado Gilvan de 

Oliveira, devendo o mesmo ser posto em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso.

Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento dos 

mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.

Indefiro o pedido da defesa, haja vista que o pedido em apreço não se 

amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 451 do CPC, aplicável, 

in casu, por analogia, conforme permissivo do art. 3º do CPP.

Oficie-se a central de mandados para que, no prazo de 48 horas, informe 

se o madando de fl. 79, foi devidamente cumprido.

Aportado aos autos o referido mandado, abra-se vista ao MP para 

manifestação.

Em seguida, volvam-me conclusos para deliberações.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 521811 Nr: 13825-72.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará de licença entre os dias 17, 18 

e 19 de Dezembro de 2019, devidamente deferida pelo TJ/MT, cancelo a 

audiência designada para este período.

Abra-se vista dos autos para a Defensoria Pública Cível e Criminal para 

que tomem ciência da presente decisão, iniciando-se pelo Ministério 

Público.

Após, volvam-se conclusos os autos para designação de nova audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 596787 Nr: 37499-45.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:?

Substituo o decreto prisional deferido outrora às fls. 25/26, por medida 

cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do disposto no art. 319, IX, 

do CPP;?Obrigo o indiciado Fernando Daniel Caramello a utilizar 

equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização 

imediata e efetiva das medidas protetiva de urgência, pelo período de 06 

(seis) meses, haja vista que a lei não permite que o magistrado mantenha 

alguém perpetuamente preso ou cumprindo medida protetiva diversa da 

prisão. Em algum momento, todo preso, mesmo definitivo, terá que deixar o 

cárcere, de modo que não podemos manter alguém preso ou cumprindo 

medida cautelar diversa da prisão ad aeternum, sobretudo por delito, cuja 

pena máxima in abstrato é de detenção inferior a 04 anos.?O indiciado não 

poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar 

a bateria todos os dias, por 03 (três) horas consecutivas; deverá zelar 

pela conservação do aparelho, não podendo queimar, quebrar, abrir, 

forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a 

acompanham, bem como não deixar que alguém danifique o equipamento, 

sob pena de ser decretada sua prisão preventiva.?Oficie-se ao Diretor do 

Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde o réu se encontra preso 

preventivamente, para que proceda à checagem, no prazo de 24 horas, 

contados da ciência desta decisão e encaminhe-o ao Setor de 

Monitoramento Eletrônico, estabelecido neste Fórum da Capital, para 

colocação de tornozeleira eletrônica e posterior soltura do mesmo, com o 

cumprimento do alvará de soltura que seguirá anexo ao referido Ofício.?

Intime-se a vítima para que também compareça ao Setor de Monitoramento, 

no prazo de 48 horas para que receba o “botão do pânico”.?

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 605318 Nr: 45084-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO SEBASTIÃO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333MT

 XI.Posto isto, em consonância com os parecer ministerial, indefiro os 

pedidos de fls. 45/45 e fls. 68/71.XII.Apense-se o presente feito ao 

Inquérito Policial de cód. 606243.XIII.Intimem-se.XIV.Cumpra-se com 

urgência.XV.Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.Jeverson Luiz QuinteiroJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334196 Nr: 14808-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/O

 Posto isto, refuto a última preliminar suscitada pela defesa.Com efeito, 

estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e 

não sendo caso de absolvição sumária, ratifico o recebimento da denúncia 

e, por corolário designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de janeiro de 2020, às 13h00min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.Intime-se o advogado do réu, via DJE, para que participe do ato e 

acompanhe o réu.Ciência ao Ministério Público.Caso se trate de réu preso, 

requisite-se a sua apresentação ao Sistema Prisional.Expeça-se mandado 

para intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e do réu 

para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC.Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .Caso haja testemunha 

arrolada com endereço em outra comarca, expeça-se missiva precatória, 

com prazo de 30 dias para cumprimento, para ouvida desta (CPP, art. 

222). A missiva deverá conter os requisitos previstos no art. 354 do 

CPP.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 576849 Nr: 19508-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

autorizo Edson Batista Alves a retirar a tornozeleira eletrônica, devendo, 

para tanto, comparecer junto ao Sistema de Monitoramento localizado 

neste Fórum da Capital, local que será realizada a retirada.Oficie-se ao 

Setor de Monitoramento para que tome ciência desta decisão e proceda a 

retirada da tornozeleira eletrônica do indiciado.Notifique-se a ofendida 

acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei n. 11.340/06, 

bem como para que devolva o “botão do pânico” ao Setor de 

Monitoramento localizado neste Fórum. Após, cumpra-se a presente 

decisão, a qual possui força de ofício/mandado.Ante o teor da deliberação 

de fl. 171 e verso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de maio de 2020, às 16h00min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que 

participe do ato e acompanhe o réu.Ciência ao Ministério Público.Intime-se 

o réu da presente decisão para que compareça ao ato, simultaneamente 

ao cumprimento do determinado acima.Expeça-se mandado para intimação 

da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes para que compareçam 

ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.Sendo a testemunha 

policial militar, requisite-se sua apresentação ao Comando da Polícia Militar 

(CPP, art. 221, § 2º) .Caso haja testemunha arrolada com endereço em 

outra comarca, expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para 

cumprimento, para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter 

os requisitos previstos no art. 354 do CPPIntimem-se.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533077 Nr: 24779-80.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORREA SOBRINHO - 

OAB:22.029, WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - OAB:11083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALBERNAZ 

HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - OAB:25.027, 

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008

 Considerando que a Empresa Soumax Soluções Empresariais Eireli, não 

foi localizada no endereço fornecido pela parte ré, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para, que forneça novo 

endereço ou proceda o protocolo do ofício, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505595 Nr: 44619-13.2017.811.0042

 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: LRS, TMRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA GUERRA SOARES DA 

FONSECA - OAB:21.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar a patrona da 

autora para que, caso queira, se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca 

do estudo psicossocial de fls. 94/94 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460762 Nr: 579-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ARISTIDES SALLES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT, MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - 

OAB:12759

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar o patrono do 

acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente alegações 

finais via memoriais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347640 Nr: 8392-63.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDSC, RGSC, RBSB, RGSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARILIA DIOZ ORIONE - 

OAB:26558/O, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno fernandes de 

noronha aleixo - OAB:13766

 Em cumprimento a decisão de fl. 161, certifico que a penhora via 

Bacenjud foi negativa, desta forma, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 15 

dias, indique outros bens da parte Executada passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436003 Nr: 12253-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO LEONARDO GOMES DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880, FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - 

OAB:6810, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, PAMELA 

MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar o patrono do 

acusado para que, no prazo de 05 dias, apresente alegações finais via 

memoriais escritos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE

Processo Número: 1040221-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE TATIANA FERNANDES PAPAZIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELENA MELLO OAB - MT16093/O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILOR PAULO MASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1040221-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GISELE 

TATIANA FERNANDES PAPAZIAN REQUERIDO: NEILOR PAULO MASSON 

Vistos etc. Neilor Paulo Masson interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento nº. 1018776-87.2019.8.11.0000 em face da decisão de id n. 

25728331, que deferiu o pedido de tutela de urgência reivindicado na 

inicial. Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão recorrida, no entanto, a referida decisum foi 

modificada pelo Tribunal de Justiça. Por tal motivo, cumpra-se conforme 

decisão do Tribunal de Justiça (id n. 27412731) e oficie-se a Secretaria da 

1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça prestando as 

informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. Considerando que as 

contas bancárias foram imediatamente desbloqueadas após a consulta via 

sistema Bacenjud, tendo os valores sido transferidos para a conta única 

vinculada a este Juízo, intime-se a parte Requerida/Recorrente para que 

indique os dados bancários para levantamento do montante, visando a 

expedição de alvará judicial. No mais, aguarde a realização da audiência 

de conciliação. Cumpra-se. Intimem-se. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117476 Nr: 2865-57.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDVANIA PONTE SANTOS, JOÃO MANOEL DE 

OLIVEIRA, ACPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLAINE PATICU DUMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Vistos etc.,

1) Recebo a emenda da inicial de fls. 140/141;

2) Determino a citação da Requerida no endereço indicado às fls. 140, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam resposta escrita, indicando 

as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de 

testemunhas e documentos;

3) Determino a intimação da Equipe Técnica deste Juízo, para que realize, 

no prazo de 20 (vinte) dias, estudo psicossocial com todas as partes 

envolvidas, com ênfase na situação da criança e outros aspectos que 

julgar necessários, nos termos do art. 167 do ECA;

4) Publique-se, para ciência dos advogados constituídos nos autos.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 116790 Nr: 2326-91.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: P. de A. R, e C. O. de M.

CITANDO(A): PAULO DE ANDRADE RIBEIRO e CARLA OURIVES DE 

MIRANDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante D. R. M, em desfavor dos genitores Paulo de 

Andrade Ribeiro e Carla Ourives de Miranda. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal dos Requeridos, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 117608 Nr: 2969-49.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDO DE LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. D. de M, e A. H. de S.
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CITANDO(A): MILENE DOMINGOS DE MORAIS e ADRIANO HENRIQUE DE 

SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDO DE LIMINAR, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes I. H. de M. 

S, V. H da M. S, em desfavor dos genitores Milene Domingos de Morais e 

Adriano Henrique de Souza. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os 

meios para citação pessoal dos Requeridos, sendo adequada a citação 

por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de 

dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112652 Nr: 4129-46.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR

PARTE AUTORA: J. B. DA S.

PARTE RÉ: R. S. C.

CITANDO(A): ROBERTO SAVIOLI CANAES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, através do J. B. DA S., a favor do 

infante G. C. C, em desfavor do genitor Roberto Savioli Canaes. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela 

Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112652 Nr: 4129-46.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR

PARTE AUTORA: J. B. DA S.

PARTE RÉ: R. S. C.

CITANDO(A): ROBERTO SAVIOLI CANAES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, através do J. B. DA S., a favor do 

infante G. C. C, em desfavor do genitor Roberto Savioli Canaes. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela 

Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 102929 Nr: 514-82.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DOS GENITORES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: L. F. M. R. P.

CITANDO(A): LUIZ FERNANDO MASSOLI REY PARRADO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR DOS GENITORES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, a favor dos infantes A. G. S. M. R. P, L. G. S. M. P, em 

desfavor do genitor Luiz Fernando Massoli Rey Parrado. DESPACHO: "... 

em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 107645 Nr: 4437-19.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 98, ||| DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. dos S. F.

CITANDO(A): JORGE DOS SANTOS FERREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE 

GUARDA NOS TERMOS DO ARTIGO 98, ||| DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante B. F. da S., em desfavor do genitor Jorge dos 

Santos Ferreira. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do 

ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para 

citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação por edital, com 

prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021204-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVACIR ROMANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021204-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRIQUE 
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ARAUJO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA 

OLIVEIRA FERREIRA POLO PASSIVO: DEVACIR ROMANA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021215-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAMILTON ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021215-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IVAMILTON 

ALVES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021220-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALLIANE EDNY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021220-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KALLIANE EDNY 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021222-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021222-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ GONZAGA 

VENANCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021226-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KNIPPELBERG DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021226-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

KNIPPELBERG DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

CORREA DE MORAES POLO PASSIVO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS 

SOCIEDAD ANONIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021261-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021261-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDGAR DO 

ESPIRITO SANTO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008738-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008738-13.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - MT5746-O, KARYME PARADA 

PEDROSA - MT22946-O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:20 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008738-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008738-13.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - MT5746-O, KARYME PARADA 

PEDROSA - MT22946-O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:20 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021270-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021270-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ROBERTO VIANA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMARI 

CUNHA FONTES POLO PASSIVO: PETROLEO BRASILEIRO S A 

PETROBRAS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021278-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021278-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

ALEXANDRE REDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA 

ALEXANDRE REDES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014176-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014176-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SILVA FERREIRA - MT20957-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021290-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021290-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIA 

BATISTA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021298-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021298-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LUIZA 

CARDOSO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATEUS CASSIO 

LOPES DE LIMA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015394-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRYELE DE LIMA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

1015394-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: SUYAN 

MAGALHAES DE LIMA - MT14353/O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017670-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIA PORTIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

 

1017670-87.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O , para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021304-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PALACIO LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021304-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA 

PALACIO LEANDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURÍCIO SALES 

FERREIRA DE MORAES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021307-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA BRAGA E BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021307-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IZABELA BRAGA 

E BRAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE ROBERTO FERREIRA 

DA CRUZ JUNIOR POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015646-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MATHEUS VILAS BOAS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

1015646-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA 

FONSECA CORREIA - MT22038-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca da CERTIDÃO NEGATIVA, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021308-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARLENE DOS SANTOS JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021308-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JARLENE DOS 

SANTOS JERONIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006372-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:50 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015419-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015419-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 17/12/2019 Hora: 16:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 5 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021317-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021317-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELLEN SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 159 de 700



TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014610-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

1014610-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON 

HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - MT18666/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016813-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE ABREU E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA RAMOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1016813-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAELA 

ALMEIDA LARA SPODE - MT21579/O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016759-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUETURA BIANCA EMMEL ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

1016759-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O , para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021337-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PAMELA ROMPATE PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021337-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA PAMELA 

ROMPATE PALMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021128-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HONORATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021128-15.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RICARDO HONORATO FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar nos autos fatura de energia elétrica do seu 

endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de 

terceiro, e prova de seu pagamento dos últimos doze meses, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão 

(para Decisão Urgente). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021368-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021368-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO LEAL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA LAILA RIBEIRO, 

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: M M INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021369-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTONIO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021369-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: ARISTONIO JOSE 

DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021385-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021385-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

ELIZABETH TEIXEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021157-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE THUMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021157-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA 

NAGILA SANTOS PINHEIRO - MT210040 , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021238-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDER RODRIGUES FRANCA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021238-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA 

NAGILA SANTOS PINHEIRO - MT210040 , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008113-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDA CONCEICAO ZANATTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008113-76.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - MT25429/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - MT25429/O , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 1 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008113-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDA CONCEICAO ZANATTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008113-76.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - MT25429/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - MT25429/O , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 1 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008113-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDA CONCEICAO ZANATTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

1008113-76.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 
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vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(s) REQUERENTE(S): 

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - MT25429/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - MT25429/O , para 

que, querendo, no prazo de 10 dias, apresentar Contrarrazões ao 

Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004524-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004524-76.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GAIA 

DE SOUZA ARAUJO MENEZES - MT20237/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021408-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FELIPE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021408-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIC FELIPE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004524-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1004524-76.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GAIA DE 

SOUZA ARAUJO MENEZES - MT20237-O , para que, querendo, no prazo 

de 10 dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021416-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA CANDIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021416-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ZILMA CANDIDA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021163-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. O pedido de inversão do ônus da 

prova será analisado quando da prolação da sentença. Posto isso, 

INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021215-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAMILTON ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Constatada a veracidade da informação documental trazida pelo 

reclamante, por meio da consulta realizada junto ao site do SPC BRASIL, 

protocolo nº 002.204.373.157-5, recebo o pedido de liminar. Assim, da 

análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual DEFIRO, a liminar pretendida para 

determinar a exclusão do nome do promovente dos bancos de dados 

cadastrais (SPC, SERASA e SCPC), no prazo de 10 (dez) dias, 

concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de 

multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de multa 

diária. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para 

nela comparecer. Conste na carta de citação as consequências para o 
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caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que 

poderá haver a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021261-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO o pedido da promovente determinando à 

empresa reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de 

ENERGIA à Unidade Consumidora - Matrícula Nº 6/281103-2, 

restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo 

de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento desta 

decisão. Não se trata de multa diária. Designada audiência de conciliação, 

cite-se a parte reclamada para nela comparecer. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME DE PLANTÃO. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021157-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE THUMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021157-65.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE THUMS REQUERIDO: ATACADÃO S/A 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita 

pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que esta poderá ser restabelecida normalmente após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020736-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEITE DITTMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARÁ MUDANÇAS (REQUERIDO)

ADAIR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1020736-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CAMILA LEITE DITTMAR REQUERIDO: PARÁ MUDANÇAS, 

ADAIR Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que contratou os serviços 

prestados pela parte reclamada, para transporte de seus móveis 

residenciais da cidade de Sorriso – MT para Vila Rica – MT. Alegou que 

embora o prazo convencionado para entrega dos móveis tenha sido de 02 

(dois) dias, esses foram retirados em Sorriso no dia 1/12/2019 e até esta 

data não foram entregues em Vila Rica. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata entrega dos móveis no destino final 

contratado. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao contato da parte reclamante com a parte reclamada (ID 

27346184), entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial, pois há evidências de que os móveis 

não foram entregues no prazo convencionado. Observa-se também que o 

atraso na entrega dos móveis ocasiona perigo de dano, pois a parte 

reclamante fica impedida de utilizar bens essenciais para sua residência. 

Impõe ainda consignar que a entrega dos móveis não representa perigo de 

irreversibilidade, já que a medida poderá ser revertida após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a 

entrega dos móveis da parte reclamante na cidade de Vila Rica – MT, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$5.000,00 

(cinco mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da 

parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida, no endereço declinado na petição inicial: BR 364, 

depósito localizado nos fundos do Posto São Matheus, Jardim Industrial, 

Cuiabá-MT, CEP 78.090-000 (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no 

AREsp 951.600/MG). Proceda a inclusão dos dados cadastrais da parte 
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reclamada no Sistema PJE, conforme documento juntado no ID 27452065. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021257-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LOPES FERREIRA ROSAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021257-20.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: HILDA LOPES FERREIRA ROSAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

materiais e morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela 

parte reclamada, e que as faturas dos meses de outubro/19 a 

dezembro/19 cobraram valores muito acima de seu consumo médio: 

R$671,23; R$750,98; R$899,54, respectivamente. Sustentou que em razão 

do não pagamento das referidas faturas, teve o fornecimento de energia 

elétrica suspenso em sua unidade consumidora. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica em sua UC. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, com base no histórico de faturas 

apresentado nos autos (ID 27520922), constata-se que as faturas dos 

meses de outubro/19 a dezembro/19 registraram consumo acima da média 

registrada. Com isso, torna-se presumível a irregularidade no medidor e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na revisão das referidas 

faturas. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao 

usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a 

determinação para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/1219221-7, 

caso a suspensão tenha sido motivada pelos débitos discutidos nesta 

ação, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à 

R$12.000,00 (doze mil reais). A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a 

parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor 

de R$1.549,53 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos), relativo ao período de inadimplência (outubro/19 a 

dezembro/19) estimado com base na média mensal das faturas dos meses 

de março/19 a setembro/19, estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da caução 

no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem 

os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança das faturas dos 

meses de outubro/19 a dezembro/19. Cite-se. Após o depósito da caução, 

intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021238-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDER RODRIGUES FRANCA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021238-14.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOEDER RODRIGUES FRANCA MOURA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que teve seus dados negativados 

a pedido da parte reclamada, por débito gerado após o cancelamento do 

contrato firmado entre as partes. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em exame ao caso concreto, 

tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da 

Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do direito ao pleito liminar, pois 

há evidências de que a cobrança possui vencimento posterior ao pedido 

de cancelamento formulado pela parte reclamante, conforme protocolo nº 

2015013772305, datado de 4/2/2015. Observa-se também que o restritivo 

de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida 

de realizar transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que a restrição poderá ser restabelecida após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a 

exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo 

em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança objeto de 

negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021270-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021270-19.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO VIANA SILVA REQUERIDO: PETROLEO 

BRASILEIRO S A PETROBRAS, BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais e alegou que possuía cartão de crédito que é administrado 

pela parte reclamada, o qual foi cancelado. Sustentou que foi emitida 

cobrança posterior indevida, que desconhece. A título de tutela provisória 
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de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de lhe 

encaminhar cobranças. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá 

existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em 

exame, nota-se que se trata de simples cobrança e, diante da narrativa da 

parte reclamante, não houve pagamento indevido, nem inclusão, ou 

ameaça de inclusão, dos seus dados nos cadastros de proteção do 

crédito, razão pela qual não vislumbro perigo de dano ou risco ao 

resultado útil, já que, aparentemente, não se trata de meio vexatório ou 

ultrajante. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança contestada nos 

autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021368-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Posto isto, DEFIRO apenas em parte a liminar pretendida 

para determinar a reclamada M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA e BANCO SANTANDER que se abstenha de incluir o nome do 

promovente nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e 

congêneres), concernente apenas ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de 

multa diária. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada, para nela comparecer. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009557-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA CRISTINA GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

20 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009557-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIULA CRISTINA GOMES SOBRINHO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais onde 

alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Pleiteou a 

declaração de inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação na ID. 26128676 e sustentou a regular 

contratação, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao 

final, formulou pedido contraposto, postulou pela condenação em litigância 

de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 25898176 e a impugnação à contestação na ID. 

26228381. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada Juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são causas cíveis de menor complexidade. 

Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua 

cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em 

regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª 

Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). 

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para 

processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova 

pericial. Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a 

produção da prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica 

constante no contrato (ID. 26128677), foi efetivamente assinada pela parte 

requerente, visto que é idêntica aos acostados na inicial. Deste modo, este 

Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, o que 

impõe o não acolhimento da preliminar. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

inciso LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do crédito o dano moral, a 

litigância de má fé e o pedido contraposto. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos 

do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do CC). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no 

valor de R$312,02, torna-se imprescindível que a parte requerida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 
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conjunto fático provatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

requerida apresentou as faturas (ID. 26128678 a ID. 26128680), o relatório 

de chamadas (ID. 26128682) e o contrato (ID. 26128677), supostamente 

assinado pela parte requerente. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa requerida Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em exame, a 

referida rubrica é visivelmente idêntica às exaradas nos documentos que 

instruem a inicial, o que torna desnecessária a perícia. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (TJRS, 3ª Tur. Cív; RC nº 

71005028071, Rel.: Roberto Arriada Lorea, DJU 11/09/2014). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Consequentemente, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte requerida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte requerente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (TJRS, 4ª Tur. Rec., Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base 

nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do 

caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no 

tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte requerente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto aos documentos juntados no ID. 24328496, 

é possível apurar que a parte requerente ainda deva o valor de R$155,97 

(cento e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Por esta 

razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do 

elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) 

julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte requerente a pagar à parte requerida o débito de R$155,97 (cento e 

cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da contestação; d) indeferir o 

pedido de litigância de má-fé; e) diante da improcedência do pleito inicial e 

da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011566-79.2019.8.11.0001
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JULIANA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011566-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA FERREIRA LOPES REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. JULIANA FERREIRA LOPES ajuizou 

ação indenizatória em desfavor da ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes 

promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e arguiu incompetência do juizado especial por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata 

da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 
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prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova 

pericial, visto que a assinatura existente no contrato é idêntica as demais 

assinaturas existentes nos documentos existentes nos autos. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, conseqüentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 308,65) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado, foto no ato da contratação junto as Lojas Marisa, 

documentos pessoais e tela que demonstra a existência de débitos não 

adimplidos. Ademais, a promovida afirma a cessão de crédito dos 

referidos débitos. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da 

ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; b)rejeitar a preliminar arguida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011000-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEOVANE JOSE DE BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. GEOVANE JOSE DE BARROS ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu inépcia da 

ação, falta de interesse processual. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência, com pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Comprovante de Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de 

Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em 

vista que, a promovente não tentou resolver administrativamente. 
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Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$134,97) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a tela 

juntada onde demonstra a existência de pagamentos realizados para o 

telefone 99668-4574, assim como, telas que demonstram a realização de 

pagamentos, apresentado como a comprovar a relação contratual e a 

existência de débito não adimplido. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte promovente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto as informações contidas na contestação, 

no qual informa que o débito é referente a inadimplência é possível apurar 

que a parte promovente ainda deve a quantia de (R$134,97), dos débitos 

existentes inadimplidos e cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, 

discutidos na presente ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve 

ser acolhido. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente 

os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b)julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte promovente a pagar à parte promovida 

a quantia de R$134,97 (cento e trinta e quatro reais, noventa e sete 

centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir da 

contestação; c) diante da improcedência do pleito inicial e da procedência 

do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase de 

cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo 

os polos ativo e passivo; d)rejeitar as preliminares arguidas. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012752-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL PINTO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. MANOEL PINTO 

DA SILVA ajuizou reclamação cível em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou é 

moradora da UC 6/1113992-0, sendo que nas faturas de julho/19 (R$ 

169,16) e agosto/2019 (R$ 147,55) houve a cobrança muito acima do seu 

consumo, tendo reclamado administrativamente, sem lograr êxito. Alega 

que houve corte da energia por débito dessas faturas. Ao final postulou 

pelo refaturamento das faturas de julho/19 (R$ 169,16) e agosto/2019 (R$ 

147,55), assim como, indenização por danos morais. A liminar foi 

concedida. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e sustentou inexistência de culpa, ausência de dano moral. 

Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade da Matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 
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fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva, o corte de energia elétrica, a responsabilidade civil da parte 

promovida e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Ato Ilícito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgIntnos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de julho/19 (R$ 169,16) e agosto/2019 (R$ 147,55). Portanto, diante 

da irregularidade no faturamento no mês de julho/19 (R$ 169,16) e 

agosto/2019 (R$ 147,55), presumível a ilicitude de sua cobrança. Dano 

Moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que, em regra, a simples 

cobrança indevida por meio de correspondência, embora caracterize 

conduta ilícita por si só, não caracteriza dano moral, visto que não tem o 

condão de levar a presunção de existência de dano moral na modalidade 

objetiva e subjetiva. Isto porque a esta modalidade de cobrança não 

denigre a imagem do consumidor e não gera sentimentos indesejados. 

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

(...) "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há 

inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano 

moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 

1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). (STJ AgRg no AREsp 

605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado. Ato Ilícito. Suspensão no fornecimento de energia elétrica. 

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem 

seus serviços em caso fortuito ou de força maior, como também em caso 

de manutenção na rede e em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o 

disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I ? em situação emergencial, 

assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a 

pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso 

fortuito ou de força maior; ou II ? após prévia notificação, por razões de 

ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, 

ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 

coletividade. Em exame ao caso concreto, nota-se a parte promovente 

alega que houve corte de energia elétrica em sua residência de forma 
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genérica, sem informar sequer, o dia do referido corte. Entretanto, a 

promovida alega que não houve corte na unidade consumidora, inexistindo 

qualquer ato ilícito que justifique o dano moral. Oportuno observar que, 

neste caso, pelas divergências existentes, faz-se necessário que sejam 

apresentadas provas mínimas das alegações arguidas pela promovente, o 

que não ocorreu no presente caso, não havendo como falar em ato ilícito. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) a empresa promovida, 

deverá, no prazo de 15 dias: (a) revisar a fatura de julho/19 (R$ 169,16) e 

agosto/2019 (R$ 147,55), com base na média do valor dos últimos 12 

ciclos de consumo faturados (aplicação analógica do art. 87 da Resolução 

414/2010 da Aneel), (b) emitir a nova fatura de eventual valor 

remanescente com vencimento em 45 dias a partir da juntada nos autos, 

(c) suspender o procedimento de interrupção dos serviços até o 

vencimento de eventual nova fatura, sob pena do valor consignado em 

juízo ser liberado em favor da parte promovente. c) confirmar os efeitos 

da tutela provisória de urgência deferida. d)indeferir o pleito indenizatório 

de dano moral; e)rejeitar a preliminar arguida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007350-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEMIL DE LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. ADEMIL 

DE LIMA ajuizou ação indenizatória em desfavor da OI S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu prescrição. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação, com 

aplicação da Súmula 385 do STJ, litigância de má fé e contraposto. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Prejudicial de mérito. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do 

Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em 

juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Por se trata de ação indenizatória decorrente de 

relação de consumo, aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada 

no artigo 27 do CDC, e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V 

do Código Civil. 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. Neste sentido é o entendimento 

pacificado no STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto, considerando que a 

parte promovente propôs a presente ação antes do prazo prescricional, 

entendo pela rejeição da preliminar. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

(R$ 260,43), torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos, nenhuma 

prova que possa corroborar com suas alegações apresentadas na 

contestação . Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que embora a inclusão 

indevida de restritivo gere dano moral, a existência de outras restrições 

preexistentes descaracteriza o dano, levando a presunção de que se 

trata de devedor contumaz, conforme no verbete sumular nº385 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. Isto se justifica porque a imagem do 

consumidor perante a sociedade já esta denegrida, inexistindo ofensa 

objetiva e, muito menos subjetiva, pois quem já é registrado como mau 

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ 

REsp 1.002.985-RS). O assunto inclusive, já possui entendimento firmado 

também na Sistemática de Precedentes (tema 922, REsp 1386424/MG): 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Por essas razões, não há dano moral caracterizado, não 

passando de mero aborrecimento. Pedido contraposto. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Litigância de má-fé A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 260,43 (duzentos e sessenta reais, quarenta e três centavos); 

c)indeferir o pleito indenizatório por danos morais; d) determinar que a 

parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo 

de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00; e)rejeitar a preliminar arguida; f)indeferir 

o pedido de litigância de má-fé; g)indeferir o pedido contraposto; Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008416-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IBRAIM MARCOS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. IBRAIM MARCOS PEREIRA DA SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação acostada e não houve impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 
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indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

(R$ 97,23), torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). A promovida em contrapartida, afirma 

que o cadastro foi realizado por débito existente e não adimplido. Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não 

foi juntado nos autos, nenhuma prova que possa corroborar com suas 

alegações. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo 

de crédito tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo pós-existente, embora não afaste o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Neste contexto, o valor indenizatório 

deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente 

quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito no valor de 

(R$ 97,23), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$ 5.000,00. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de no valor de R$ 97,23 

(noventa e sete reais, vinte e três centavos); c) condenar a parte 

promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d)determinar que a 

parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo 

de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00; f)rejeitar a preliminar arguida, Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007378-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE LOPES SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007378-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICARDO HENRIQUE LOPES SCHENATTO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, BANCO 

BRADESCO Vistos, etc... RICARDO HENRIQUE LOPES SCHENATTO ajuizou 

ação indenizatória em desfavor do ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRED e BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou ser cliente da promovida 

Bradesco e por problemas financeiro atrasou no pagamento de alguns 

débitos, tendo o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito em 

2017, saldando o débito total em 07/08/2019 após realizar acordo com a 

promovida ATIVOS, empresa que estava com o seu débito na época. 

Afirma que, mesmo após o pagamento do acordo, o seu nome foi mantido 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final requer, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, assim como, indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida BRADESCO 

apresentou contestação e arguiu falta de interesse de agir e inépcia da 

ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 
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moral, requerendo a improcedência da ação. Em análise do caso concreto, 

nota-se que a parte promovida ATIVOS foi regularmente citada todavia, 

não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

contestação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Da Revelia. A promovida ATIVOS, porquanto não 

compareceu em audiência de conciliação, ainda que citada. A regra do 

artigo 345, inciso I, do Novo Código de Processo Civil dispõe que, havendo 

pluralidade de réus e contestando um deles a ação não induz os feitos da 

revelia: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; Impõe 

esclarecer que a outra promovida contestou a ação, de modo que não há 

se falar em efeitos da revelia. Desta forma, afasto os efeitos da revelia. 

Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta 

de interesse de agir, tendo em vista que, a promovente não tentou 

resolver administrativamente. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos 

do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a manutenção do nome do promovente nos órgãos de 

proteção ao crédito após o pagamento, a existência do crédito em favor 

da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral . Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Irregularidade 

no restritivo de crédito. Havendo mora de dívida existente, nos termos dos 

artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo de crédito em 

nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento ou 

dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do vencimento. Neste 

sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO 

ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. 

INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO 

ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito 

deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 

(cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos 

cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. 

Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de 

permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente 

ao vencimento da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do 

apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. 

Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado 

normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o 

termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da 

informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no 

dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da 

inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que 

o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de 

dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão 

de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ 

REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016) Uma vez quitado a dívida 

negativa, nos termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o restritivo deve ser 

excluído no prazo de 5 dias úteis. Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, nota-se que o acordo para pagamento da dívida, 

representada pelo restritivo, possui vencimento em 07/08/2019, 

devidamente quitada no mesmo dia e que a prova do restritivo demonstra 

que o nome do promovente foi mantido, conforme extrato de 09/09/2019. 

Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é ilegítimo, pois o 

restritivo foi emitido depois da prova de pagamento. Portanto, encontra-se 

caracterizada a conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a manutenção do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 
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CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção 

ao crédito no valor de (R$ 506,28), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar as promovidas, 

solidariamente, a pagarem a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c) determinar que as promovidas, no prazo de 5 dias, 

providenciem a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

d)rejeitar as preliminares arguidas; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008252-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. LUCIANA QUEIROZ MONTEIRO DA 

SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e arguiu inépcia da ação. No mérito,sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência, com pedido contraposto e litigância de má fé. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$136,24)torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99658-0706 apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido das 

faturas de abril e maio/2018. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, 

do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 
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31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte promovente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto as informações contidas na contestação, 

no qual informa que o débito é referente a inadimplência é possível apurar 

que a parte promovente ainda deve a quantia de (R$ 136,24), dos débitos 

existentes inadimplidos e cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, 

discutidos na presente ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve 

ser acolhido. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 136,24 

(Cento e trinta e seis reais, vinte e quatro centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir da contestação; c) 

diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido 

contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo; d)indeferir o pedido de litigância de má-fé; e)rejeitar a preliminar 

arguida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007827-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA SELMA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos etc. MARIA 

SELMA PEREIRA DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor de 

(R$104,23) torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto a foto tirada no momento da 

contratação, ficha cadastral e documentos pessoais da promovente, 

apresentado como a comprovar a relação contratual e a existência de 

débito não adimplido para o crediário realizado para compra junto a 

empresa Tonon. Impõe esclarecer que quando da juntada da impugnação, 

a promovente afirma não ter recebido nenhum cartão de crédito, 

entretanto, a defesa trata o assunto como crediário realizado junto a uma 

das empresas existentes na Capital (TONON), assim como, não houve 

impugnação a foto apresentada e demais documentos juntados pela 

promovida como a comprovar a relação contratual. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 175 de 700



(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008488-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CORREA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008488-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHELLE CORREA DOS REIS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. MICHELLE CORREA DOS REIS ajuizou reclamação cível em 

desfavor da CLARO S.A. Em síntese, alegou que teve suas linhas 

99240-9326 e 9935-0471 bloqueada, de forma indevida no mês de 

agosto/2019, tendo em vista que estava com suas contas devidamente 

pagas. Afirma que utiliza o seu telefone para o seu trabalho, tendo 

demorado 2 dias para o restabelecimento da linha. Ao final, postulou 

indenização por danos morais. A liminar foi concedida. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação e impugnação 

à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação do serviço e dano moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Descumprimento contratual. Ato Ilícito. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e 

tempo pactuado, pois o seu inadimplemento nos efeitos moratórios, 

conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. Quanto aos fatos 

narrados na inicial, a promovida afirma que não houve nenhum bloqueio 

das linhas da promovente, juntando aos autos, extrato de utilização da 

linha. Em análise as faturas juntadas pela promovida, observo que não há 

utilização das linhas nos dias 03 e 04 de agosto/19, fatos estes que 

corroboram com os argumentos da inicial e por este motivo, nota-se que 

ficou devidamente comprovado que o serviço não fora disponibilizado nos 

termos contratados, já que, houve o bloqueio da linha, sendo fato 

incontroversos nos autos que as linhas estavam época devidamente 

adimplidos, caracterizando descumprimento do contrato celebrado com a 

parte promovente. Impõe ressaltar ainda que, a promovente utiliza a sua 

linha telefônica para fins de trabalho, o que causa maiores transtornos 

diários. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente 

os serviços pactuados não foram prestados nos termos contratados, com 

o bloqueio indevido. Desta forma, diante do descumprimento contratual, a 

conduta ilícita encontra-se caracterizada. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que o bloqueio indevido das linhas da 

promovida, é suficiente para presumir a existência de dano moral, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o 

condão proporcior sentimentos indesejados como frustração, angustia e 

ansiedade. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO 

DO CDC – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a 

contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a 

despeito do regular pagamento das parcelas contratadas, resta 

cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com 

a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se 

tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou 

os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO 

SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de utilização de produto 

adquirido seja suficiente para gerar dano moral, quando o prestador de 

serviço se preocupa com o bem estar do consumidor e disponibiliza 
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produto similar para utilização durante período de conserto do, não há 

dano moral. Recurso Inominado nº 0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 

de setembro de 2013. Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

Indenizatório. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c)confirmar 

os efeitos da tutela provisória de urgência deferida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008948-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIANA ARAUJO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008948-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TATIANE VIANA ARAUJO BISPO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S 

E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, a preliminar de incompetência arguida pelo reclamante deve 

ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são 

suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, rejeito a alegação 

de incompetência absoluta por complexidade, tendo em vista a 

desnecessidade da realização de perícia diante dos áudios juntados na 

inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 

9.099/95. Do mesmo modo, cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 152,46 

(cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) com data de 

inclusão em 27/06/2019 promovida pela reclamada. Aduz, em sua peça 

inicial que não reconhece o referido débito uma vez que não possui 

qualquer relação jurídica com a demandada, razão pela qual a inscrição no 

cadastro de inadimplentes é abusiva e ilegal. A reclamada, em 

contestação, alega que a reclamante possui a linha telefônica nº 

65-996269785 habilitada junto à reclamada, assim, aduz que o autor 

deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, o que levou à 

inserção de seus dados em cadastro de proteção ao crédito. Ao final, 

pugna, como pedido contraposto, pugna pela condenação do reclamante 

ao pagamento do valor inadimplido, além de condenação nas penas de 

litigância de má-fé. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de áudio em 

mp3, onde o reclamante autorizou a ativação de conta junto à reclamada e 

confirmou todos os seus dados pessoais para a celebração do negócio 

jurídico (id nº 26005100). Registro, ainda, que a reclamante não trouxe 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento integral das faturas 

inadimplidas. Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa 

reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica 

(autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem 

ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale 

frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da 

gravação da ligação. Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma 

vez que a presente modalidade de interceptação telefônica lato sensu não 

se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. Deste modo, 

presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo valores em aberto, 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. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao pedido contraposto 

apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma vez que restou 

comprovada a existência de débito pendente de pagamento, contudo, 

apenas no valor da restrição aqui discutida, visto que, não foi colacionado 

nos autos demonstrativo do cálculo do montante em aberto. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto apresentado para o fim de condenar o reclamante a pagar à 

reclamada o valor de R$ 152,46 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta 

e seis centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 
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Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007577-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CASSIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007577-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARCELO 

CASSIO DE SOUZA Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzida a termo e sem aparente vício, 

com fulcro no artigo 57 da Lei 9.099/95, opino pela homologação do 

referido acordo para que surta os seus devidos efeitos jurídicos. Com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, proponho a extinção do 

feito com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Postas estas 

razões, submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos (artigo 40 da Lei 9.099/95). 

Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006737-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006737-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA ajuizou 

ação indenizatória em desfavor da OMNI FINANCEIRA S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

não houve impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Gratuidade. 

Analisado na fase de admissibilidade recursal. Isto porque, conforme 

preconizado pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau 

não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, razão 

pela qual, desnecessária a análise do pedido de Justiça Gratuita no 

momento da sentença, pedido esse que será examinado no momento da 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa ser interposto. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 2.192,52) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado, documentos pessoais e faturas com pagamentos 

realizados, alegando débitos não adimplidos do cartão AMANCO. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008324-15.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JADER ADMIR CEZAR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T E N 

Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. De outra banda, afasto a preliminar de rejeição da 

inversão do ônus da prova, tendo em vista que se confunde com o mérito 

da lide, de modo que com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a 
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reclamada alega que o extrato de negativação apresentado pelo autor não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada as preliminares passo a analisar o mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

177,19 (cento e setenta e sete reais e dezenove centavos) com data de 

inclusão em 26/05/2018, no entanto o requerente afirma desconhecer a 

dívida; Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida referente a linha telefônica nº 66-99630-1723, aduz, 

ainda, que constam no sistema operacional diversos pagamentos 

anteriores, o que também comprova que o autor mantinha relação jurídica 

com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 

débito inadimplido, além da condenação às penas de litigância de má-fé. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o registro 

mais antigo em nome do autor, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Entretanto, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ 

o fato de existir outras restrições em seu cadastro faz-se necessária a 

redução do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida; 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês 

a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); 3 – OPINO pela improcedência do pedido 

contraposto; Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 
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julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008706-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDELICE GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. VALDELICE GONCALVES PEREIRA ajuizou ação indenizatória 

em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu inépcia da 

ação, falta de interesse processual e necessidade de perícia técnica. No 

mérito,sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência, com pedido contraposto e litigância de má fé. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a 

preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, houve a exclusão 

do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito antes do 

ajuizamento da ação. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

para apurar se a voz constante no áudio foi efetivamente da parte 

promovente, visto que no áudio consta a confirmação dos dados da 

promovente à atendente. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$136,24)torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 
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autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99133-3777, assim como, áudio 

que demonstra a conferência dos dados pessoais da promovente, 

concordância para adesão de plano pós pago, apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido. 

Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que 

evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da 

empresa promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte promovente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto as 

informações contidas na contestação, no qual informa que o débito é 

referente a inadimplência é possível apurar que a parte promovente ainda 

deve a quantia de (R$ 65,98), dos débitos existentes inadimplidos e 

cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, discutidos na presente 

ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância 

de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 65,98 

(sessenta e cinco reais, noventa e oito centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir da contestação; c) 

diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido 

contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo; d)indeferir o pedido de litigância de má-fé; e)rejeitar as 

preliminares arguidas. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010066-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA VITORIA BATISTA MARTINS REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. AMANDA VITORIA 

BATISTA MARTINS ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A.. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e arguiu 

inépcia da ação e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A 

promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, 

a promovente não tentou resolver administrativamente. Tecnicamente, as 

defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta 

circunstância não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por 

fim, relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil 

da parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse 

de agir. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, 

o ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere à 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 
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não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Valor da causa. Toda 

petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados 

Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso 

III, e 319, incisos V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da 

pretensão formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 

DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo 

econômico a ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva 

conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca 

da inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor 

atribuído à causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, por demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017). Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

o valor da causa das ações indenizatórias deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte promovente postula indenização por danos morais em 

valor que deve ser fixado pelo juízo e indica como valor da causa a 

quantia de apenas (R$ 637,16), tornando-se inevitável que, nos termos do 

artigo 292, § 3º, do CPC, este deve ser retificado e majorado para a 

quantia de R$10.000,00, valor máximo geralmente estipulado pela Turma 

Recursal. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 637,16), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 637,16), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 637,16 (seiscentos e trinta e sete reais, dezesseis centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e) retificar o valor da causa para R$ 10.000,00, procedendo com as 

devidas anotações no sistema PROJUDI; f)rejeitar as preliminares 

arguidas. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 
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nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009843-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELSON SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. NELSON SILVA DO NASCIMENTO ajuizou ação indenizatória 

em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu falta de 

interesse de agir e inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência, com pedido 

contraposto e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e não 

houve impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta de 

Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de 

agir, tendo em vista que, a promovente não tentou resolver 

administrativamente. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos 

do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$129,05) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99968-2015, assim como, telas 

que demonstram a realização de pagamentos, apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido das 

faturas de dezembro/2017 à fevereiro/2018. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte promovente, é devido o pedido contraposto. 
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Desta forma, mormente quanto as informações contidas na contestação, 

no qual informa que o débito é referente a inadimplência é possível apurar 

que a parte promovente ainda deve a quantia de (R$129,05), dos débitos 

existentes inadimplidos e cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, 

discutidos na presente ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve 

ser acolhido. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$129,05 (cento 

e vinte e nove reais, cinco centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir da contestação; c) diante da improcedência 

do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo; d)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; e)rejeitar as preliminares arguidas. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007824-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. FELIPE ALMEIDA DA SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e não houve 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor de 

(R$ 1.719,54) torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto o contrato e documentos pessoais, 

assim como, as faturas juntadas onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados, como a comprovar a existência de débitos 

existentes inadimplidos. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, 

do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 
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o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006694-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINE MENDES DE SOUSA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., CAROLINE MENDES DE SOUSA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S.A. Em síntese, alegou que 

é consumidor da promovida, UC nº 4295013 e após a troca do hidrômetro, 

passou a ser cobrada nas faturas de nov/18 (R$ 253,58), dez/18 (R$ 

227,86), jan/19 (R$ 275,86), fev/19 (R$ 224,02), mar/19 (R$ 321,40), 

abril/19 (R$ 223,05), maio/19 (R$ 270,08) e junho/19 (R$ 386,22), tendo 

realizado o pagamento das respectivas faturas. Ao final requer a 

retificação das faturas, assim como, indenização por danos morais e 

devolução do valor pago a maior (R$ 2.182,17). A liminar foi concedida 

(mov. 6). Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação 

e arguiu incompetência do juizado especial por necessidade de perícia 

técnica. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade da Matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, 

respeitando o devido processo legal e o contraditório. Esta é a exegese 

extraída do artigo 111 Resolução 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de 

Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá). No caso de inconformismo com 

a cobrança da água e esgoto, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 
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pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, mormente quanto aos argumentos 

apresentados na inicial e na contestação, verifico que a promovida afirma 

que cobrança da fatura com vencimento nov/18 (R$ 253,58), dez/18 (R$ 

227,86), jan/19 (R$ 275,86), fev/19 (R$ 224,02), mar/19 (R$ 321,40), 

abril/19 (R$ 223,05), maio/19 (R$ 270,08) e junho/19 (R$ 386,22), são 

devidas diante do regular consumo. Impõe esclarecer que os documentos 

juntados demonstram que as faturas contestadas na presente ação 

possuem consumo acima da média da unidade consumidora 429501-3. 

Com referência aos fatos narrados na inicial, a concessionária não 

produziu provas que comprove a legitimidade da cobrança, ainda que 

argumente que a cobrança trata de consumo diário da promovente. Dano 

Moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a cobrança a maior 

nas faturas, com pagamento realizado, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque o fato ocorrido tem o condão proporcior sentimentos indesejados 

como frustração, angústia e ansiedade. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À 

ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE 

PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 

8. É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto 

de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano 

básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que 

possuem o mister de fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas 

delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado 

potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo 

em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte 

recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, 

ensejando, portando, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ 

REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in 

reipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de 

serviço público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

corte indevido da água, entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)determinar que a empresa promovida, 

proceda, no prazo de 30 dias, a revisão da fatura com vencimento em 

março/2019 da matrícula 353674-2, com base na média do valor dos 

últimos 12 ciclos de consumo faturados (aplicação analógica do art. 87 da 

Resolução 414/2010 da Aneel). c) a empresa promovida, deverá, no prazo 

de 15 dias: (a)revisar as faturas impugnadas de nov/18 (R$ 253,58), 

dez/18 (R$ 227,86), jan/19 (R$ 275,86), fev/19 (R$ 224,02), mar/19 (R$ 

321,40), abril/19 (R$ 223,05), maio/19 (R$ 270,08) e junho/19 (R$ 386,22), 

com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos, (b)abater eventual 

valor pago, registrando este fato expressamente na descrição da fatura, 

(c)emitir a nova fatura de eventual valor remanescente com vencimento 

em 45 dias a partir da juntada nos autos, (d)suspender o procedimento de 

interrupção dos serviços até o vencimento de eventual nova fatura, sob 

pena do valor consignado em juízo ser liberado em favor da parte 

promovente; d) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); e)rejeitar a preliminar arguida; f) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007763-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELDON PEREIRA MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. ELDON PEREIRA MORAES ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

VIVO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela 

parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu falta de interesse de agir e 

inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral, requerendo a improcedência, com pedido contraposto e 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e não houve 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta de Interesse de Agir. 

A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista 

que, a promovente não tentou resolver administrativamente. Tecnicamente, 

as defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta 

circunstância não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por 

fim, relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil 

da parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse 

de agir. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Comprovante de 

Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidospodem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$198,10) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado e documentos pessoais, assim como, tela juntada onde 

demonstra a existência de pagamentos realizados para o telefone 

99813-3992 apresentado como a comprovar a relação contratual e a 

existência de débito não adimplido das faturas de novembro e abril a 

junho/2016. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte promovente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto as 

informações contidas na contestação, no qual informa que o débito é 

referente a inadimplência é possível apurar que a parte promovente ainda 

deve a quantia de (R$ 198,10), dos débitos existentes inadimplidos e 

cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, discutidos na presente 

ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância 

de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 198,10 

(cento e noventa e oito reais, dez centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir da contestação; c) diante da improcedência 

do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo; d)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; e)rejeitar as preliminares arguidas; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007824-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007824-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. FELIPE ALMEIDA DA SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e não houve 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor de 

(R$ 1.719,54) torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto o contrato e documentos pessoais, 

assim como, as faturas juntadas onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados, como a comprovar a existência de débitos 

existentes inadimplidos. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, 

do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1038293-52.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038293-52.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SHIRLENE SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: NET SERVICOS 

DE COMUNICACAO S/A Vistos, etc... SHIRLENE SILVA DE ALMEIDA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A. Afirma a parte promovente que é cliente da 

promovida desde 25/11/2014 TV + telefone fixo, com débito automático e 

que em maio/2018 teve o seu serviço suspenso, vindo a descobrir que o 

seu contrato havia sido transferido para outra pessoa. Afirma que 

somente conseguiu resolver após fazer reclamação junto ao PROCON, 

ficando alguns dias sem o serviço. Ao final requer indenização por danos 

morais pela falha na prestação do serviço. Devidamente citada, a 

promovida apresentou contestação e sustentou inexistência de ato ilícito, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Limites do conflito. Em análise da 

narrativa das partes, restou controvertido o descumprimento contratual, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Falha na prestação de serviço. Ato ilícito. 

Descumprimento contratual. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC: 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. Desta forma, quando o prestador executa o 

serviço contratado de forma ineficiente, descumpri com o objeto pactuado 

e comete conduta ilícita. Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO 

CÍVEL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 

SEDE DE APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- 

TIM CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do 

serviço de telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do 

art. 22 do CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de 

maneira segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a 

concessionária de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar 

os danos causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de 

Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o 

uso dos serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 

02/01/2015 por falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 

- O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) 

alcança os vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao 

enriquecimento sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data 

de citação nos casos de responsabilidade contratual.5 - Negar 

provimento. (TJ-PE - AGV: 3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de 

Aguiar Silva, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/09/2015) Em exame ao caso 

concreto, é fato incontroverso nos autos que houve a transferência 

indevida do serviço disponibilizado para a promovente à terceiros 

estranhos a relação contratual, sendo que, o serviço somente fora 

restabelecido após reclamação junto ao PROCON. Desse modo, pela 

insuficiência de provas favoráveis a parte promovida, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se pela 

falha na prestação de serviço, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 

Dano Moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a falha na 

prestação do serviço, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À 

ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE 

PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 

8. É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto 

de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano 

básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que 

possuem o mister de fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas 

delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado 

potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo 

em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte 

recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, 

ensejando, portando, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ 

REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in 

reipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de 

serviço público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 
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por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

corte indevido da água, entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008290-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JANAINA LISBOA RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E 

N T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, esclareço que no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. De outra banda, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento 

de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

287,44 com data de inclusão em 28/07/2019, no entanto a requerente 

afirma desconhecer a dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio 

jurídico com a consequente declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada em 

indenização por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro junto à requerida referente a linha 

telefônica nº 65-99678-1016, aduz, ainda, que constam no sistema 

operacional diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que 

a autora mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência 

de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 
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moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais. Em consulta ao sistema PROJUDI 

vislumbra-se que existem diversas ações em nome da parte autora onde 

também discute a inexistência de relação jurídica com outras empresas. 

Em que pese a procedência de algumas dessas ações vislumbra-se que 

nos autos do processo nº 80702241120188110001 a reclamante teve sua 

demanda julgada improcedente, oportunidade em que o débito questionado 

naquela ação, com data de inclusão nos cadastros de inadimplentes em 

07/2018, portanto, preexistente ao débito ora questionado, foi declarado 

válido. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado 

pela reclamada, também não merece prosperar em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, e, por 

conseguinte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição indevida e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. OPINO pela improcedência do pedido contraposto. Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009795-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KLEBER EVERTON SOUZA SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç 

A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

De outra banda, afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 249,92 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois 

centavos) com data de inclusão em 21/12/2017, no entanto o requerente 

afirma desconhecer a dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio 

jurídico com a consequente declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada em 

indenização por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro junto à requerida referente a linha 

telefônica nº 65-30572957, aduz, ainda, que constam no sistema 

operacional diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que 

a autora mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência 

de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 
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JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais. Em consulta ao sistema PROJUDI 

vislumbra-se que existem diversas ações em nome da parte autora onde 

também discute a inexistência de relação jurídica com outras empresas. 

Em que pese a procedência de algumas dessas ações vislumbra-se que a 

reclamatória ajuizada em desfavor do banco Santander (Processo nº 

705963820148110001) fora arquivada pela ausência injustificada da parte 

autora em audiência de conciliação, caracterizando, assim, a contumácia. 

Vale consignar que não foi apresentado recurso inominado. Assim, 

conforme extrato de negativação juntado nos autos daquele processo 

(Mov. 1.3), vislumbra-se a existência de anotação pré-existente (01/2014 

e 11/2013) ao débito aqui discutido (21/12/2017), que não está sendo 

questionado judicialmente. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. OPINO pela 

improcedência do pedido contraposto. Intime-se a reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006855-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006855-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO ajuizou ação indenizatória em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que é morador da residência com UC 6/2694165-8 e 

que no dia 26/08/2019 houve suspensão no fornecimento de energia em 

sua residência, sem justificativa, permanecendo por horas sem energia, 

ainda que tenha reclamado junto a promovida. Ao final, postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e sustentou inexistência de culpa, ausência de 

dano moral, arguindo que não houve suspensão da energia elétrica na 

unidade consumidora da promovente. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a legalidade do corte de energia e o dano 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Ato Ilícito. Suspensão no fornecimento de energia elétrica. As 

concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem 

seus serviços em caso fortuito ou de força maior, como também em caso 

de manutenção na rede e em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o 

disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I ? em situação emergencial, 

assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a 

pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso 

fortuito ou de força maior; ou II ? após prévia notificação, por razões de 

ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, 

ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 

coletividade. Em exame ao caso concreto, nota-se a parte promovente 

alega que houve corte de energia elétrica em sua residência em 

26/08/2019, sem justificativa, permanecendo por horas sem energia. Para 

corroborar com suas alegações, o promovente junta aos autos fotos que 

poderiam comprovar os fatos alegados, entretanto, as fotos não são 

suficientes para comprovar que os fatos narrados ocorreram na 

residência do promovente, sendo que, a promovida alega que não houve 

corte na unidade consumidora, inexistindo qualquer motivo ensejador de 

interrupção pela promovida na unidade da promovente. Oportuno observar 

que, neste caso, pelas divergências existentes, faz-se necessário que 

sejam apresentadas provas mínimas das alegações arguidas pela 

promovente, o que não ocorreu no presente caso, não havendo como 

falar em ato ilícito. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 
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prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS. 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008561-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008561-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO LOPES RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. LUCIANO 

LOPES RODRIGUES ajuizou reclamação cível em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou é 

moradora da UC 6/2569028-0, com uma média de consumo do valor 

cobrado mensalmente de R$ 4.000,00, entretanto, na fatura de julho/2019 

foi cobrado (R$ 10.655,11).Ao final postulou pelo refaturamento da fatura 

e danos morais. A liminar foi concedida (mov. 6). Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação e arguiu incompetência por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade 

da Matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Ato Ilícito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 
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promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de julho/2019 (R$ 10.655,11), sendo possível verificar pelos 

documentos juntados pelas partes nos autos que a média de utilização da 

energia elétrica do promovente dos meses anteriores é inferior ao cobrado 

na referida fatura. Portanto, diante da irregularidade no faturamento no 

mês de julho/2019 (R$ 10.655,11), presumível a ilicitude de sua cobrança. 

Dano Moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que, em regra, a 

simples cobrança indevida por meio de correspondência, embora 

caracterize conduta ilícita por si só, não caracteriza dano moral, visto que 

não tem o condão de levar a presunção de existência de dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque a esta modalidade de 

cobrança não denigre a imagem do consumidor e não gera sentimentos 

indesejados. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 

544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

(...) "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há 

inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano 

moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 

1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). (STJ AgRg no AREsp 

605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) a empresa 

promovida, deverá, no prazo de 15 dias: (a)revisar a fatura impugnada 

julho/2019 (R$ 10.655,11), com base na média de consumo dos últimos 12 

ciclos, (b)emitir a nova fatura de eventual valor remanescente com 

vencimento em 45 dias a partir da juntada nos autos, (d)suspender o 

procedimento de interrupção dos serviços com referência a faturade 

julho/2019 até o vencimento de eventual nova fatura; c)indeferir o pleito 

indenizatório de dano moral e material; d) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida na movimentação 6. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007384-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS ARRAIS DA COSTA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos, etc. THAIS 

ARRAIS DA COSTA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes 

promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou e sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

(R$ 732,20), torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma 

prova que possa corroborar com os argumentos da contestação. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 
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encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 732,20), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 732,20 (setecentos e trinta e dois reais, vinte centavos); c) condenar a 

parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); 

d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006766-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO AUGUSTO DE MELO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. SERGIO 

AUGUSTO DE MELO ajuizou reclamação cível em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou 

cobrança indevida nas faturas de energia elétrica da UC nº 6/668349-4, 

nos meses de janeiro/19 (R$ 1.511,16), agosto/19 (R$ 2.342,34), 

setembro/19 (R$ 3.299,67) estando muito acima do seu consumo mensal. 

Alega que realizou o pagamento da fatura de janeiro/19, ainda que não 

concordasse com o valor cobrado. Ao final, requer o refaturamento da 

fatura de nas faturas de energia elétrica da UC nº 6/668349-4, nos meses 

de de janeiro/19 (R$ 1.511,16), agosto/19 (R$ 2.342,34), setembro/19 (R$ 

3.299,67), . A liminar foi concedida (mov. 6) Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu a preliminar de incompetência 

por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ao final, argüiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade 

da Matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva, a responsabilidade civil da parte promovida, o dano moral e o 

pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame 

das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade 

na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, 

cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos 

existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 195 de 700



contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016). Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade fatura 

dos meses de janeiro/19 (R$ 1.511,16), agosto/19 (R$ 2.342,34), 

setembro/19 (R$ 3.299,67), pois não apresentou laudo técnico de aferição 

com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado na 

contestação foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária,. 

Por fim impõe consignar que o histórico de consumo juntado pela 

promovida em nada comprova que as faturas questionadas se encontram 

dentro da variação mensal de consumo. Portanto, diante da irregularidade 

no faturamento dos meses de janeiro/19 (R$ 1.511,16), agosto/19 (R$ 

2.342,34), setembro/19 (R$ 3.299,67), presumível a ilicitude de sua 

cobrança. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)rejeitar a preliminar 

arguida; b)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: c) determinar que a empresa promovida, proceda, no prazo 

de 30 dias, a revisão das faturas de meses de janeiro/19 (R$ 1.511,16), 

agosto/19 (R$ 2.342,34), setembro/19 (R$ 3.299,67), com base na média 

do valor dos últimos 12 ciclos de consumo faturados (aplicação analógica 

do art. 87 da Resolução 414/2010 da Aneel), devendo, eventual crédito, 

ser compensado na cobrança das próximas faturas com discriminação 

específica; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010780-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LURIANA DIAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. LURIANA 

DIAS DO NASCIMENTO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e 

arguiu prescrição, inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação, 

audiência de instrução e julgamento, litigância de má fé e pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Comprovante de Endereço. Nos termos do artigo 320 do 

CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 
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Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. Por 

se trata de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, 

aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada no artigo 27 do CDC, 

e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil. 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. Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto rejeito a arguição de 

prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do prazo 

prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 54,54; R$54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 

54,54; R$ 54,54; R$ 34,02 e R$ 75,52), com vencimento 10/14; vencimento 

11/14; vencimento 12/14; vencimento 01/15; vencimento 02/15; vencimento 

03/15; vencimento 04/15; vencimento 06/15 e vencimento 02/16, 

respectivamente, torna-se imprescindível que a empresa promovida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de (R$ 54,54; R$54,54; R$ 

54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 34,02 e R$ 75,52), com 

vencimento 10/14; vencimento 11/14; vencimento 12/14; vencimento 01/15; 

vencimento 02/15; vencimento 03/15; vencimento 04/15; vencimento 06/15 

e vencimento 02/16, respectivamente), entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 
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Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Litigância de má-fé A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro 

centavos); R$54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro 

centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro 

centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro 

centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro 

centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro 

centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro 

centavos); R$ 34,02 (trinta e quatro reais, dois centavos) e R$ 

75,52(setenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos), com vencimento 

10/14; vencimento 11/14; vencimento 12/14; vencimento 01/15; vencimento 

02/15; vencimento 03/15; vencimento 04/15; vencimento 06/15 e 

vencimento 02/16, respectivamente; c) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d)determinar que a parte 

promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00; e)rejeitar as preliminares arguidas. 

f)indeferir o pedido de litigância de má-fé; g) indeferir o pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010221-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO RODRIGUES DE CASTRO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. THIAGO RODRIGUES DE CASTRO ajuizou 

reclamação cível em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. Em 

síntese, alegou que fez o curso superior na promovia no curso de direito 

tendo entregue todos os documentos para o diploma, entretanto, até a 

distribuição da ação não houve a entrega, do diploma, ainda que tenha 

concluído o curso em 2017. Ao final, postulou a expedição do diploma, 

indenização por danos materiais, assim como, indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu incompetência do juizado especial e sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). O artigo 109, inciso I, da 

Constituição Federal, atribui competência aos Juizes Federais para 

processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes. Todavia, no mesmo inciso, a Constituição 

Federal exceciona as causas de falência, as de acidentes de trabalho e 

as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Assim sendo, os 

Juízes Federais são competentes para processar e julgar qualquer 

demanda de interesse da União, ressalvada as causas de falência, 

acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho. No presente caso, mesmo sendo a parte promovida uma 

instituição privada, mas pelo fato desta integrar o Sistema Federal de 

Ensino e a discussão dos autos se reportar à emissão de diplomas está 

subordinada à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da 

Cultura (MEC), razão pela qual, concluísse que há interesse da União na 

presente demanda. Neste sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 

SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – 

RECURSO DEAGRAVO IMPROVIDO. (RE 762.119-AgR/PR, rel. min. Celso 

de Mello, Segunda Turma, DJe 10.10.2014) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DO DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. As instituições 

privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se 

à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a 

quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos 

cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, 

compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação 

proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de 

curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não 

provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 754627/DF, 

2ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 17.11.2015, unânime, DJe 

14.12.2015). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA 

EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

(ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso 

versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo 
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Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a 

jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As 

instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema 

Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator 

o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, 

de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, 

determina que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu, tendo em 

vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o 

Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da 

União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da 

justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: 

‘ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 

INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL. Agravos improvidos.’ 6. Agravo regimental a que se nega 

provimento”.(RE 698.440-AgR/RS, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

02.10.2012). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS 

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos 

os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é 

de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada 

pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso 

especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à 

existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso 

de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de 

credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da 

Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste 

Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar 

demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é 

possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a 

demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o 

aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança 

de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a 

competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo 

mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência 

de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para 

processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa 

conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não 

é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de 

credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos 

arts. 9º e 80, § 1º, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de 

programas de educação à distância por instituições especificamente 

habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por 

intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, 

em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de 

credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização 

fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas 

considerações, em se tratando de demanda em que se discute a 

ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior 

pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos 

estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão 

pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos 

do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre 

outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal 

no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10- 

2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL 

interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do 

RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte 

conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de 

reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a 

demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (Recurso 

Repetitivo. Tema 584 do STJ. REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 

29/08/2013, DJe 02/08/2013) Portanto, diante do interesse da União, este 

juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. 

Dispositivo. Pelo exposto,proponho: a)acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. 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. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011734-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA PIOVEZAM GONCALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc... LUCIANA PIOVEZAM GONCALVES ajuizou ação 

indenizatória em desfavor BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou ser 

cliente da promovida e por problemas financeiro atrasou no pagamento de 

alguns débitos, tendo o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito, saldando o débito total em 27/09/2019. Afirma que, mesmo após o 

pagamento do débito, o seu nome foi mantido nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ao final requer,a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito, assim como, indenização por danos morais. A liminar foi 

concedida. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a manutenção do nome do promovente nos 

órgãos de proteção ao crédito após o pagamento, a existência do crédito 

em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Irregularidade no restritivo de crédito. Havendo mora de dívida existente, 

nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo 

de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu 

inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do 

vencimento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 
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CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 

43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO 

GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, 

SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. 

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de 

Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros 

restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de 

cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce 

quanto ao termo inicial desse prazo de permanência:(a) a partir da data da 

inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando 

torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as 

hipóteses, a prescrição. 3. Interpretaçãoliteral, lógica, sistemática e 

teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo 

à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a 

data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencidae não paga a 

obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, 

independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina 

acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora 

providenciado pelo credor apóso decurso de mais de dez anos do 

vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de 

cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ 

REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016) Uma vez quitado a dívida 

negativa, nos termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o restritivo deve ser 

excluído no prazo de 5 dias úteis. Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, nota-se que o para pagamento da dívida, 

representada pelo restritivo, possui vencimento em 27/09/2019, 

devidamente quitada no mesmo dia e que a prova do restritivo demonstra 

que o nome do promovente foi mantido, conforme extrato de 11/10/2019. 

Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é ilegítimo, pois o 

restritivo foi emitido depois da prova de pagamento. Portanto, encontra-se 

caracterizada a conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a manutenção do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito,é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção 

ao crédito no valor de (R$2.834,19), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$10.000,00. Litigância de 

má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b) condenar a promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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REQUERENTE: JONHYNELISON DIOGO PEDROSO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. JONHYNELISON DIOGO PEDROSO ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da parte 

promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORESMOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADEPASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 

TERMOINICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIADA ACTIO NATA. MOMENTO 

DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nãohá ilegitimidade passiva nas 

hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão 

deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo 

a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como 

pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da 

demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$ 406,11) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto as faturas juntadas onde demonstra a existência 

de pagamentos realizados com débito em conta corrente, assim como, a 

existência de débitos existentes inadimplidos, ademais, apresentado como 

a comprovar a relação contratual. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b)rejeitar a preliminar 

arguida; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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REQUERENTE: KEILA MARTINS BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. KEILA MARTINS 

BARROS ajuizou ação indenizatória em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e arguiu 

prescrição, inépcia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação, audiência de 

instrução e julgamento, litigância de má fé e pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 
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judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Comprovante de Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. Por 

se trata de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, 

aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada no artigo 27 do CDC, 

e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil. 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. Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto rejeito a arguição de 

prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do prazo 

prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 728,99), torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de (R$ 728,99), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$ 10.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Litigância de má-fé A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 728,99 (setecentos e vinte e oito reais, noventa e nove centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares arguidas; f)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; g) indeferir o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001
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PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 

paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008743-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME TEIXEIRA SEROR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR OAB - MT24031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008743-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ GUILHERME TEIXEIRA SEROR REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos etc. LUIZ GUILHERME TEIXEIRA SEROR ajuizou ação 

indenizatória em desfavor de BANCO PAN. Em síntese, alegou que embora 

não possua relação contratual com a instituição financeira promovida, 

recebe diversas ligações e mensagens com cobranças em nome da Sra. 

Beatriz, pessoa essa totalmente estranha, já tendo solicitado que fosse 

retirado o seu número do bando de dados da empresa, sendo que, estas 

ligações tem prejudicado o seu dia a dia. Requer que a promovida cesse 

com as mensagens e ligações para seu telefone. Ao final requer 

indenização por danos morais. A liminar foi concedida. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final requer a 

improcedência dos pedidos. Consta informação do promovente o 

descumprimento da liminar. Ata da audiência de conciliação acostada e 

impugnação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Valor da causa. Toda petição inicial, 

inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve 

indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, 

incisos V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da 

pretensão formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 

DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo 

econômico a ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva 

conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca 

da inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor 

atribuído à causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, por demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017). Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

o valor da causa das ações indenizatórias deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte promovente postula indenização por danos morais em 

valor que deve ser fixado pelo juízo e indica como valor da causa a 

quantia de apenas (R$ 8.000,00), tornando-se inevitável que, nos termos 

do artigo 292, § 3º, do CPC, este deve ser retificado e majorado para a 

quantia de R$10.000,00, valor máximo geralmente estipulado pela Turma 

Recursal. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a falha na prestação de serviços e o dano moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Desta 

forma, quando o prestador executa o serviço contratado de forma 

ineficiente, descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. 

Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO 

TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - 

DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. 

AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de 

telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do art. 22 do 

CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de maneira 

segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a concessionária 

de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar os danos 

causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - 

O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o uso dos 

serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por 

falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 - O valor 

fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os 

vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento 

sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data de citação nos 

casos de responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 

3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data 

de Publicação: 16/09/2015) Em análise do caso concreto, nota-se que a 

parte promovente alega que houver falha na prestação de serviço de com 

chamadas com excesso de chamadas e mensagens quando não possui 

qualquer relação contratual com o banco promovido. Em análise do caso 

concreto, mormente quanto aos documentos juntados na inicial, nota-se 

que as cobranças foram realizadas de forma ineficiente, pois houve 

excesso de ligações e mensagens cobrando a Sra. Beatriz, pessoa 

estranha ao promovente, caracterizando falha na prestação de serviço 

por parte das promovidas. Diante do exposto, há conduta ilícita praticada 

pela parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer da ofensa 

à honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que o tempo dispendido tentando solucionar o problema 

extrajudicialmente é suficiente para presumir a existência de dano moral, 

em decorrência da indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão 

proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e raiva. 

Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte promovente poderia te-lo 

utilizado para convívio com a família, investimento em cultura e até em 

atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre 

as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência 

deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da 

Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 
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Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, 

DJe 24/09/2015) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) Julgar parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b) 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, remetendo a 

discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que haja violação do princípio do contraditório. c) condenar 

a partes promovida, a pagar à parte promovente a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). d) retificar 

o valor da causa para R$ 10.000,00, procedendo com as devidas 

anotações no sistema PROJUDI; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010554-30.2019.8.11.0001
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KEILA MARTINS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010554-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEILA MARTINS BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. KEILA MARTINS 

BARROS ajuizou ação indenizatória em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e arguiu 

prescrição, inépcia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação, audiência de 

instrução e julgamento, litigância de má fé e pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Comprovante de Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 
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Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. Por 

se trata de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, 

aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada no artigo 27 do CDC, 

e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil. 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. Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto rejeito a arguição de 

prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do prazo 

prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 728,99), torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de (R$ 728,99), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$ 10.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Litigância de má-fé A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 
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N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 728,99 (setecentos e vinte e oito reais, noventa e nove centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares arguidas; f)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; g) indeferir o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 

paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008180-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008180-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. MARCIO JEREMIAS SANTANA 

RODRIGUES ajuizou ação indenizatória em desfavor do ITAU UNIBANCO 

S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas 

partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 
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efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 3.072,73) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado, extrato bancário com movimentações como a comprovar 

a relação contratual e a existência de débitos não adimplidos de utilização 

de cheque especial. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da 

ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011036-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011036-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência 

de culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência, com 

pedido contraposto e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e 

não houve impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do artigo 320 do 

CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidospodem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$157,53) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a tela 

juntada onde demonstra a existência de pagamentos realizados para o 

telefone 99621-3031, assim como, telas que demonstram a realização de 

pagamentos, apresentado como a comprovar a relação contratual e a 

existência de débito não adimplido. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 
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CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte promovente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto as informações contidas na contestação, 

no qual informa que o débito é referente a inadimplência é possível apurar 

que a parte promovente ainda deve a quantia de (R$157,53), dos débitos 

existentes inadimplidos e cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, 

discutidos na presente ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve 

ser acolhido. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$157,53 (cento 

e cinquenta e sete reais, cinquenta e três centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir da contestação; c) 

diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido 

contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo; d)indeferir o pedido de litigância de má-fé; e)rejeitar a preliminar 

arguida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 

paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008180-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008180-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. MARCIO JEREMIAS SANTANA 

RODRIGUES ajuizou ação indenizatória em desfavor do ITAU UNIBANCO 

S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas 

partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 3.072,73) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado, extrato bancário com movimentações como a comprovar 

a relação contratual e a existência de débitos não adimplidos de utilização 

de cheque especial. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da 

ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008266-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008266-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAISA SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos etc. THAISA SOUZA DE ALMEIDA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e não houve impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$ 65,00) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto o contrato assim como, as telas juntadas onde 

demonstra a existência de relação contratual, afirmando que o débito 

existente são referente a renegociação de dívida não adimplida. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Litigância de má-fé A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 
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MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006643-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006643-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA PERES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação de indenização 

por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada, onde 

alegou possuir uma conta salário sob nº 142.447-5 e que no mês de 

julho/2018 fez um acordo onde unificou vários empréstimos que seriam 

adimplidos mediante boleto bancário, em 37 parcelas no valor de 

R$403,00. Relata que nos meses de julho/2019 e agosto/2019, atrasou o 

pagamento do boleto e no dia 30/09/2019, ao ser creditado seu salário o 

banco reteve todo o valor creditado. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a liberação do valor bloqueado. No mérito, pleiteou a 

indenização pelos danos materiais e morais. A liminar não foi concedida, 

conforme o ID. 23568572. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 25269123 e impugnou o pedido de justiça 

gratuita. No mérito sustentou o inadimplemento do CDC pela parte 

requerente, a previsão contratual para a compensação dos valores, o 

exercício regular do direito, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 25302161 e a impugnação à 

contestação no ID. 25657586. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Justiça 

Gratuita. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou sua 

impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual Recurso Inominado que possa 

futuramente ser interposto. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

ilegalidade na compensação dos valores, a existência de dano material e 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Respaldo contratual da cobrança. Qualquer modalidade de 

contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os 

negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. Para Maria 

Helena Diniz o princípio da autonomia da vontade se funda na liberdade 

contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, 

como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus 

interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. (DINIZ, 2008, 

p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança com 

aspectos diversos do que foi expressamente pactuado, comete conduta 

ilícita. No caso concreto, a parte requerente alega a retenção indevida de 

valores pela parte requerida em sua conta salário para compensar débitos 

referente a empréstimo junto a instituição bancária. Em exame do conjunto 

fático probatório, verifico que a própria parte requerente afirma que 

entabulou o parcelamento do empréstimo CDC e não nega que tenha 

autorizado os descontos em sua conta, apenas sustenta a ilegalidade na 

retenção do valor total para quitação. Cumpre mencionar que a parte 

requerente declara na inicial que estava inadimplente com o pagamento 

dos meses de julho e agosto de 2019, sendo que em 30 de setembro 

houve a retenção do valor. No aspecto, a parte requerente nada refutou, 

limitando-se a alegar a possibilidade de cobrança de eventual dívida de 

maneira diversa da adotada pela instituição financeira. Assim, como não 

foi impugnada a existência de dívida pela parte requerente e que os 

documentos reunidos no ID. 25269118 pela parte requerida autoriza o 

procedimento adotado, uma vez que a retenção dos valores não ocorreu à 

revelia da parte requerente, pois tinha plena ciência das condições de 

pagamento pactuadas no contrato firmado com a instituição financeira. 

Nessa esteira de raciocínio, são os julgados em casos semelhantes: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES NA CONTA 

SALÁRIO. - Caso dos autos em que os descontos efetuados decorrem de 

dívidas contraídas com o próprio banco demandado, inexistindo 

irregularidade na retenção, por autorizada. - Suspensão da retenção que 

se mostra possível, diante do pedido de transferência de 100% do valor. - 

Restituição dos descontos já efetuados que não se justifica e dano moral 

não caracterizado por ausência de ato ilícito. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJRS, 18ª Câm. Cív; APC nº 70070504253, Rel.: Heleno 

Tregnago Saraiva, DJU 29/09/2016). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES NA 

CONTA SALÁRIO. - Caso dos autos em que os descontos efetuados 

decorrem de contrato de empréstimo consignado, inexistindo 

irregularidade na retenção, por autorizada. - Suspensão da retenção que 

se mostra possível, diante do pedido de transferência de 100% do valor. - 

Restituição dos descontos já efetuados que não se justifica e dano moral 

não caracterizado por ausência de ato ilícito. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJRS, 18ª Câm. Cív; APC nº 70070024146, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel.: Heleno Tregnago Saraiva, 

DJU 14/07/2016). Por fim, não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade 

capaz de ensejar a indenização por danos morais pretendida. 

Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar improcedente os pedidos da ação proposta, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
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o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007669-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHYNELISON DIOGO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007669-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONHYNELISON DIOGO PEDROSO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. JONHYNELISON DIOGO PEDROSO ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da parte 

promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORESMOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADEPASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 

TERMOINICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIADA ACTIO NATA. MOMENTO 

DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nãohá ilegitimidade passiva nas 

hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão 

deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo 

a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como 

pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da 

demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$ 406,11) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto as faturas juntadas onde demonstra a existência 

de pagamentos realizados com débito em conta corrente, assim como, a 

existência de débitos existentes inadimplidos, ademais, apresentado como 

a comprovar a relação contratual. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b)rejeitar a preliminar 

arguida; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011262-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVONETE SILVA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. IVONETE SILVA 

ALVES ajuizou a presente ação em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação e 

alegou litispendência ao processo n. 8026388-51.2019.811.0001, 

prescrição, inépcia da ação. No mérito a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação, pedido contraposto 

e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação acostada e houve 

apresentação de impugnação. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Litispendência. 

A litispendência, como elemento assecuratório da segurança jurídica, 

configura-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido, devendo as ações tramitarem 

concomitantemente como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 
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1oVerifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2oUma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3oHá 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se há identidade de partes, causa de pedir (inexistência de débito) e 

pedido (com danos morais) destes autos com autos paradigmas 

(8026388-51.2019.811.0001). Impõe ainda ressaltar que no processo 

8026388-51.2019.811.0001 o promovente requerendo os mesmos 

pedidos, em fase recursal. Ante o exposto, considerando que no presente 

caso há similitude dos elementos caracterizadores da ação, configurando 

a litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso V, 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. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 

paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007249-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSEVALDO SILVA DE JESUS REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. ROSEVALDO SILVA DE JESUS ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da OI S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito 

em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou e sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação e pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 285,98), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 
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cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 285,98), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 285,98 (duzentos e oitenta e cinco reais, noventa e oito centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)indeferir o pedido contraposto; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010353-38.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELISANGELA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. ELISANGELA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu falta de interesse processual 

e inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação e litigância de má fé. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 
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indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a 

preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, houve a exclusão 

do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito antes do 

ajuizamento da ação. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$ 798,97) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99623-6696 apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido das 

faturas de novembro e janeiro/2019 a março/2019. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito 

(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; c)rejeitar as 

preliminares arguidas; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010277-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIANE AMORIM DA SILVA, K. AMORIM DA SILVA - EPP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. KATIANE 

AMORIM DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A..Em síntese, alegou que mesmo tendo saldo ao 

tentar realizar uma compra no cartão de crédito, a transação foi negada e 

ao entrar em contato com a promovida, a informação é de que seria por 

suposto débito da fatura de junho/2019, que fora paga de forma integral 

no decorrer do mês de julho. Sustenta que houve a negativa, causando 

transtornos nos lugares em que tentou realizar os pagamentos. Ao final, 

postula indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na movimentação 8.1e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação juntada aos 

autos. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido o bloqueio indevido do cartão de crédito, a excludente 

de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Bloqueio de conta. Ato Ilícito. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço tem o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 215 de 700



empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. A promovida 

alega que não cometeu nenhum ato ilícito, negando que tenha ocorrido o 

bloqueio/negativa da transação por parte do Banco, podendo ter ocorrido 

por problemas operacionais da rede internet, sem que tenha contribuído 

para os fatos narrados na inicial. A promovente, em contrapartida, afirma 

que a sua conta/cartão de crédito foi bloqueada, sem aviso prévio e sem 

nenhum motivo, prejudicando as suas atividades diárias, ressaltando que 

possuía saldo para utilização. Em exame as provas juntadas nos autos, 

verifico que a promovente juntou aos autos a comprovação de que não 

pode utilizar o cartão ao tentar realizar uma compra, nos termos da inicial. 

Art. 3º A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato 

mencionada no art. 12, inciso I, da Resolução nº 2.025, de 1993, deve 

conter referência expressa à situação motivadora da rescisão, bem como 

estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não 

poderá ser superior a noventa dias. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA. IRREGULARIDADE NO CPF. BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO DE 

CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

1. O bloqueio de movimentação de conta corrente pela instituição 

financeira em razão de irregularidade no CPF do correntista, decorrente da 

não declaração de imposto de renda, mostra-se indevido, diante da 

ausência de previsão legal. 2 . As Resoluções do Banco Central nºs 

3.006/2000 e 3.211/2004, que tratam sobre a exigência de CPF regular dos 

correntista, condicionam a apresentação de tal documento apenas para 

abertura de contas bancárias, nada dispondo acerca de sua exigibilidade 

para a movimentação das contas correntes. 3. Agravo de Instrumento 

conhecido e provido.  ProcessoAGI 20140020100833 DF 

0010148-16.2014.8.07.0000. Orgão Julgador 1ª Turma Cível. Publicado no 

DJE : 14/08/2014 . Pág.: 58. Julgamento 6 de Agosto de 2014. Relator: 

SIMONE LUCINDO Desta forma, o bloqueio da conta caracteriza ato ilícito 

perpetrada pela reclamada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que o bloqueio do cartão de crédito, sem comunicação 

prévia, e confessado pelo promovido é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, 

na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco 

AntonioAngelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Assim, há que se observar tanto 

a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009608-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009608-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos etc. LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor do ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. 

Em síntese, alegou que possui relação contratual junto ao Banco (agência 

1433, conta corrente 47414-3), e que o cartão foi bloqueado em 

03/12/2018, sem justificativa, não havendo nenhuma pendência financeira 

quando foi abastecer a sua moto em um dos postos de combustíveis da 

cidade, sendo que, por não possuir nenhuma outra forma de pagamento, 

precisou deixar o seu celular como garantia. Sustenta ainda que a sua 

conta foi cancelada sem nenhum motivo. Ao final, postulou indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu falta de interesse processual. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final requereu a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A 

promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, 

a promovente não tentou resolver administrativamente. Tecnicamente, as 

defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta 

circunstância não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por 

fim, relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil 

da parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse 

de agir. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 
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nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido o bloqueio indevido da conta corrente, a excludente de 

culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Bloqueio de conta. Ato Ilícito. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Desta forma, quando o prestador executa o serviço 

contratado de forma ineficiente, descumpri com o objeto pactuado e 

comete conduta ilícita. Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO 

CÍVEL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 

SEDE DE APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- 

TIM CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do 

serviço de telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do 

art. 22 do CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de 

maneira segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a 

concessionária de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar 

os danos causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de 

Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o 

uso dos serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 

02/01/2015 por falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 

- O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) 

alcança os vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao 

enriquecimento sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data 

de citação nos casos de responsabilidade contratual.5 - Negar 

provimento. (TJ-PE - AGV: 3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de 

Aguiar Silva, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/09/2015) A promovida alega 

que a conta fora cancelada, com aviso prévio enviado dia 08/01/2019, 

com a AR enviado para Rua A, nº 200, Bairro Praieiro, não tendo cometido 

nenhum ato ilícito. A promovente afirma que os fatos narrados na inicial 

são de data anterior ao aviso encaminhado. Em exame aos fatos narrados 

pelas partes, verifico que a parte promovente afirma que ao tentar 

abastecer a sua moto, não conseguiu realizar o pagamento, tendo em 

vista que o seu cartão estava bloqueado, ainda que, tivesse saldo em 

conta corrente, não juntou aos autos nenhuma do suposto abastecimento. 

Ademais, as telas juntadas pela promovente, não apresentam datas que 

possam corroborar com suas alegações de que o bloqueio do cartão 

ocorreu antes do encerramento da conta corrente. Impõe esclarecer que a 

promovida comprova que enviou AR com aviso de cancelamento da conta, 

para o mesmo endereço informado na inicial em 08/01/2019, não 

constando nos autos, nenhuma prova de que os fatos narrados na inicial 

ocorreram antes dessa data. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, 

impõe consignar que o consumidor tem direito à “facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências”, entretanto, o promovente não logrou êxito em comprovar 

que as alegações contidas na inicial ocorreram antes do envio pela 

promovida, do aviso de cancelamento da conta corrente. Assim, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b) rejeitar a preliminar 

arguida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011262-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011262-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVONETE SILVA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. IVONETE SILVA 

ALVES ajuizou a presente ação em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação e 

alegou litispendência ao processo n. 8026388-51.2019.811.0001, 

prescrição, inépcia da ação. No mérito a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação, pedido contraposto 

e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação acostada e houve 

apresentação de impugnação. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Litispendência. 

A litispendência, como elemento assecuratório da segurança jurídica, 

configura-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido, devendo as ações tramitarem 

concomitantemente como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 

1oVerifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2oUma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3oHá 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se há identidade de partes, causa de pedir (inexistência de débito) e 

pedido (com danos morais) destes autos com autos paradigmas 

(8026388-51.2019.811.0001). Impõe ainda ressaltar que no processo 

8026388-51.2019.811.0001 o promovente requerendo os mesmos 

pedidos, em fase recursal. Ante o exposto, considerando que no presente 

caso há similitude dos elementos caracterizadores da ação, configurando 

a litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso V, 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. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010277-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. AMORIM DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

KATIANE AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010277-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIANE AMORIM DA SILVA, K. AMORIM DA SILVA - EPP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. KATIANE 

AMORIM DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A..Em síntese, alegou que mesmo tendo saldo ao 

tentar realizar uma compra no cartão de crédito, a transação foi negada e 

ao entrar em contato com a promovida, a informação é de que seria por 

suposto débito da fatura de junho/2019, que fora paga de forma integral 

no decorrer do mês de julho. Sustenta que houve a negativa, causando 

transtornos nos lugares em que tentou realizar os pagamentos. Ao final, 

postula indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na movimentação 8.1e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação juntada aos 

autos. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido o bloqueio indevido do cartão de crédito, a excludente 

de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Bloqueio de conta. Ato Ilícito. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço tem o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: 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. A promovida 

alega que não cometeu nenhum ato ilícito, negando que tenha ocorrido o 

bloqueio/negativa da transação por parte do Banco, podendo ter ocorrido 

por problemas operacionais da rede internet, sem que tenha contribuído 

para os fatos narrados na inicial. A promovente, em contrapartida, afirma 

que a sua conta/cartão de crédito foi bloqueada, sem aviso prévio e sem 

nenhum motivo, prejudicando as suas atividades diárias, ressaltando que 

possuía saldo para utilização. Em exame as provas juntadas nos autos, 

verifico que a promovente juntou aos autos a comprovação de que não 

pode utilizar o cartão ao tentar realizar uma compra, nos termos da inicial. 

Art. 3º A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato 

mencionada no art. 12, inciso I, da Resolução nº 2.025, de 1993, deve 

conter referência expressa à situação motivadora da rescisão, bem como 

estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não 

poderá ser superior a noventa dias. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA. IRREGULARIDADE NO CPF. BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO DE 

CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

1. O bloqueio de movimentação de conta corrente pela instituição 

financeira em razão de irregularidade no CPF do correntista, decorrente da 

não declaração de imposto de renda, mostra-se indevido, diante da 

ausência de previsão legal. 2 . As Resoluções do Banco Central nºs 

3.006/2000 e 3.211/2004, que tratam sobre a exigência de CPF regular dos 

correntista, condicionam a apresentação de tal documento apenas para 

abertura de contas bancárias, nada dispondo acerca de sua exigibilidade 

para a movimentação das contas correntes. 3. Agravo de Instrumento 

conhecido e provido.  ProcessoAGI 20140020100833 DF 

0010148-16.2014.8.07.0000. Orgão Julgador 1ª Turma Cível. Publicado no 

DJE : 14/08/2014 . Pág.: 58. Julgamento 6 de Agosto de 2014. Relator: 

SIMONE LUCINDO Desta forma, o bloqueio da conta caracteriza ato ilícito 

perpetrada pela reclamada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que o bloqueio do cartão de crédito, sem comunicação 

prévia, e confessado pelo promovido é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, 

na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco 

AntonioAngelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Assim, há que se observar tanto 

a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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22 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007371-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA MOREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. MARIA LUCIA MOREIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BRADESCARD S.A.. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome, tendo em vista que, possui relação 

contratual de utilização de cartão de crédito junto a promovida, entretanto, 

todas as faturas estão devidamente pagas. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou e arguiu inépcia da ação. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e não houve 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

(R$ 272,06), torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). A promovida afirma que não houve 

pagamento a partir de maio/2019, entretanto, o promovente junta aos 

autos, documentos probatórios de que houve pagamento integral da fatura 

de junho/2019, não havendo nos autos, nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 272,06), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 272,06 (duzentos e setenta e dois reais, seis centavos); c) condenar a 

parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida. e)rejeitar a preliminar arguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 
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Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009795-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KLEBER EVERTON SOUZA SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç 

A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

De outra banda, afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 249,92 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois 

centavos) com data de inclusão em 21/12/2017, no entanto o requerente 

afirma desconhecer a dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio 

jurídico com a consequente declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada em 

indenização por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro junto à requerida referente a linha 

telefônica nº 65-30572957, aduz, ainda, que constam no sistema 

operacional diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que 

a autora mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência 

de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais. Em consulta ao sistema PROJUDI 

vislumbra-se que existem diversas ações em nome da parte autora onde 

também discute a inexistência de relação jurídica com outras empresas. 

Em que pese a procedência de algumas dessas ações vislumbra-se que a 

reclamatória ajuizada em desfavor do banco Santander (Processo nº 

705963820148110001) fora arquivada pela ausência injustificada da parte 

autora em audiência de conciliação, caracterizando, assim, a contumácia. 

Vale consignar que não foi apresentado recurso inominado. Assim, 

conforme extrato de negativação juntado nos autos daquele processo 

(Mov. 1.3), vislumbra-se a existência de anotação pré-existente (01/2014 

e 11/2013) ao débito aqui discutido (21/12/2017), que não está sendo 

questionado judicialmente. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 
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indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. OPINO pela 

improcedência do pedido contraposto. Intime-se a reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009604-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009604-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA ajuizou 

ação indenizatória em desfavor do ITAU UNIBANCO S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Em análise do caso concreto, nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada, todavia, compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. 

Considerando que a parte promovida foi regularmente citada e esta 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento 

antecipado da lide. Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do conflito. Revelia. A 

revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, 

contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), 

devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos 

e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, os 

reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal 

de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016). Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 418,83), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de (R$418,83), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)declarar a revelia da parte promovida; b)julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: c)declarar a inexistência do débito no valor de no valor de R$418,83 

(quatrocentos e dezoito reais, oitenta e três centavos); d) condenar a 

parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); 

e)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 
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de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 

paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009103-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009103-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAVI DA SILVA BATISTA REQUERIDO: ORAL SIN 

FRANQUIAS LTDA - ME Vistos etc., DAVI DA SILVA BATISTA ajuizou 

ação indenizatória em desfavor do ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME. Em 

síntese, alegou o promovente que no dia 29/04/2017 realizou contrato com 

O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA para serviços odontológicos, 

ficando acertado o pagamento de (R$ 8.000,00). Sustenta que, após a 

realização de parte do serviço para ser concluído, quando faltava a 

prótese dentária, tomou conhecimento que a promovida terminaria o 

serviço, entretanto, houve demora excessiva na conclusão do serviço, 

que só foi concluído após o prazo de 12 meses contratado, motivo pelo 

qual requer indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

promovida apresentou contestação e arguiu ilegitimidade passiva, 

intervenção de terceiros. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Intervenção de terceiro. Diante das 

especificidades dos Juizados Especiais, mormente quanto à simplicidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95), não se admite 

a intervenção de terceiro, inclusive assistência, nos ritos do juizado 

conforme expressamente previsto no artigo 10 da referida lei. Art. 10. Não 

se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem 

de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Portanto, é inadmissível o 

chamamento ao processo no caso concreto, já que este é uma das 

modalidades de intervenção de terceiros previstas no CPC. Preliminar. 

Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da parte promovida, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão a arguição de 
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ilegitimidade passiva, rejeita-se. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido o descumprimento contratual, o dano 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Descumprimento contratual. Nos contratos 

onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve 

executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento 

implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 

397 do Código Civil. Em exame aos documentos juntados aos autos, com 

relação ao contrato de prestação de serviços de realização de Implante 

Dentário, celebrado entre o promovente e a OS Instituto Odontológico, 

verifico que ficou acertado o preço de R$ 8.000,00, conforme informado 

na inicial. A promovida junta aos autos, sendo fato incontroverso nos 

autos, que houve a conclusão do serviço, sendo que, o promovente alega 

que houve demora excessiva nessa conclusão. O promovente afirma que 

a promovida ficou de terminar o serviço, mas que a partir de abril/2018 não 

cumpriu com o contratado, com demora excessiva para a conclusão do 

serviço, entretanto, a promovida junta aos autos, prontuário onde 

demonstra que o promovente teve atendimento entre abril/2018 e 

agosto/2019 para continuidade do serviço vários atendimentos, com 

assinatura do promovente no referido documento, que não fora 

impugnado. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, impõe consignar 

que o consumidor tem direito à “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, 

entretanto, o promovente não logrou êxito em comprovar que as 

alegações contidas na inicial. Assim, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da 

ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; b) rejeitar as preliminares arguidas. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011262-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011262-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVONETE SILVA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. IVONETE SILVA 

ALVES ajuizou a presente ação em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação e 

alegou litispendência ao processo n. 8026388-51.2019.811.0001, 

prescrição, inépcia da ação. No mérito a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação, pedido contraposto 

e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação acostada e houve 

apresentação de impugnação. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Litispendência. 

A litispendência, como elemento assecuratório da segurança jurídica, 

configura-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido, devendo as ações tramitarem 

concomitantemente como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 

1oVerifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2oUma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3oHá 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se há identidade de partes, causa de pedir (inexistência de débito) e 

pedido (com danos morais) destes autos com autos paradigmas 

(8026388-51.2019.811.0001). Impõe ainda ressaltar que no processo 

8026388-51.2019.811.0001 o promovente requerendo os mesmos 

pedidos, em fase recursal. Ante o exposto, considerando que no presente 

caso há similitude dos elementos caracterizadores da ação, configurando 

a litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso V, 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. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 
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elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 

paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007308-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007308-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMERSON RODRIGUES DE ARRUDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

EMERSON RODRIGUES DE ARRUDA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que no dia 21 de outubro de 2017, período vespertino 

do sábado, durante uma tempestade, houve a interrupção de energia 

elétrica no bairro Jardim União por mais de 36 horas diante da ineficiência 

do trabalho executado pela parte promovida. Sustentou que em 

decorrência disso, houve dano moral, sendo presumíveis os transtornos 

suportados. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu a preliminar de incompetência do juizado em razão 

de necessidade de perícia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral e designação de audiência de instrução e 

julgamento, litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Incompetência em razão 

da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário à produção da prova pericial para apurar se houve ou não 

má-prestação de serviço, visto que o fato pode ser elucidado facilmente 

por meio de provas documentais. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, conseqüentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência da falha na prestação de serviço 

pela parte promovida e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Suspensão no fornecimento de 

energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas 

a suspenderem seus serviços em caso fortuito ou de força maior, como 

também em caso de manutenção na rede e em caso de inadimplência. 

Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL: §3º Não se caracteriza como descontinuidade do 

serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I - em 

situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de 

segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco 

iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema 

elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou II - após prévia 

notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, 

considerado o interesse da coletividade. Destaca-se que o consumidor 

deve ser previamente notificado com prazo mínimo de 3 dias para 

questões de ordem técnica ou de segurança e de 15 dias em caso de 

inadimplência, conforme artigo 173, inciso I, da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL. A promovida afirma que, no caso específico da 

promovente, o promovente não possuía no dia dos supostos fatos, 

unidade consumidora ativa, já que, a ligação da UC 6/2643698-0 ocorreu 

no dia 03/03/2018, não havendo que se falar em dano sofrido, argumentos 

estes que não foram impugnados pela promovente, ainda que tenha sido 

apresentado impugnação. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, 

do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa promovida. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Litigância de 

má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 
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hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte promovente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que, diante dos 

fatos narrados na inicial e argumentos da contestação, a promovente na 

data dos fatos narrados na inicial, havia sido retirado o seu medidor, com 

regularização somente em 29/11/2017, não havendo que se falar que 

houve dano sofrido pela promovente. Por estas razões, é devida a 

incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a 

qual fixo em (R$ 1050,00), apurado com base em 7% sobre o valor da 

causa (R$15.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em (R$1.500,00) apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$15.000,00). DISPOSITIVO Pelo exposto, 

proponho: a) rejeitar a preliminar; b) julgar improcedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil: c)condenar a parte promovente 

ao pagamento de R$ 1.050,00, (hum mil e cinquenta reais), a título de multa 

por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta 

sentença; f)condenar a parte promovente ao pagamento de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), a título de honorários sucumbenciais, os 

quais serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença”. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008595-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCE PAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008595-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILCE PAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. ADILCE PAES DE OLIVEIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 460,85), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 
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Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 460,85), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$460,85 (quatrocentos e sessenta reais, oitenta e cinco centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIUBELE DE BARROS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006616-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CIUBELE DE BARROS MORAES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. CIUBELE DE BARROS MORAES 

ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas 

partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu falta de interesse processual. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

não houve impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta 

de Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de 

agir, tendo em vista que, houve a exclusão do nome da promovente dos 

órgãos de proteção ao crédito antes do ajuizamento da ação. 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 798,97) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto as telas 

juntadas onde demonstra a existência de relação contratual, afirmando 

que o cadastro trata de débito não adimplido. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b)indeferir a preliminar 

arguida; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 
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Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 

paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009354-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARRISA LEMES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009354-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARRISA LEMES DA CONCEICAO REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. LARRISA LEMES DA CONCEICAO ajuizou ação indenizatória 

em desfavor da OI S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito 

em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou e sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação e pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 288,34), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 288,34), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
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Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 288,34 (duzentos e oitenta e oito reais, trinta e quatro centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)indeferir o pedido contraposto; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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21 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008829-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMABILLE DE OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc... AMABILLE DE OLIVEIRA MARTINS 

ajuizou ação indenizatória em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Afirma a parte promovente que ao viajar para a Cidade do Rio de Janeiro, 

dia 31/07/2019 e ao chegar no seu destino as 14 horas, foi informado que 

a sua bagagem fora extraviada, que deveria aguardar. Ocorre que, a 

bagagem somente fora devolvida por volta da meia noite desse dia, sendo 

necessário comprar uma camiseta para passar o dia. Requer indenização 

por danos materiais (R$59,99) e indenização por morais pela falha na 

prestação do serviço. Devidamente citada, a promovida apresentou 

contestação e sustentou inexistência de ato ilícito, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido o descumprimento contratual, o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidospodem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Falha na prestação de serviço. Ato ilícito. Descumprimento 

contratual. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de 

serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, 

como se extrai da redação do artigo 22 do CDC: 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. Desta forma, quando o prestador executa o serviço contratado 

de forma ineficiente, descumpri com o objeto pactuado e comete conduta 

ilícita. Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA 

DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE 

APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM 

CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do 

serviço de telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do 

art. 22 do CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de 

maneira segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a 

concessionária de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar 

os danos causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de 

Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o 

uso dos serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 

02/01/2015 por falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 

- O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) 

alcança os vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao 

enriquecimento sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data 

de citação nos casos de responsabilidade contratual.5 - Negar 

provimento. (TJ-PE - AGV: 3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de 

Aguiar Silva, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/09/2015) Em exame ao caso 

concreto, é fato incontroverso nos autos que houve o extravio da 

bagagem da promovente na viagem que realizou pela promovida no dia 

31/07/2019, com entrega da mala após quase 10 horas, ainda que a 

promovida alegue que foi respeitado o prazo estipulado pela ANAC. Desse 

modo, pela insuficiência de provas favoráveis a parte promovida, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se pela falha na prestação de serviço, encontra-se 

caracterizado o ato ilícito. Dano Moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que a falha na prestação do serviço, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcior sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO 

REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 
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Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in 

reipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de 

serviço público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

corte indevido da água, entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dano Material. Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do 

Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material 

pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto 

na modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em exame 

do conjunto probatório, mormente quanto aos argumentos da promovente 

que afirma ter adquirido uma camiseta para poder usar no decorrer do dia, 

tendo em vista que teve a sua mala extraviada, tenho que não ficou 

devidamente comprovado que houve a aquisição do produto (camiseta), 

isto porque, não houve juntada de nenhum comprovante de 

compra/pagamento do referido produto, devendo o dano material ser 

devidamente comprovado. Portanto, indevido o pedido de danos materiais. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c)indeferir o 

pleito indenizatório de danos materiais; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008595-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILCE PAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. ADILCE PAES DE OLIVEIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 
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obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 460,85), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 460,85), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$460,85 (quatrocentos e sessenta reais, oitenta e cinco centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007636-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITOR LUIZ NASCIMENTO DE ARAUJO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. VITOR LUIZ NASCIMENTO DE 

ARAUJO ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas 

partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu falta de interesse processual, 

inépcia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral, requerendo a improcedência da ação, litigância de má fé. Ata da 

audiência de conciliação e não houve impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Comprovante 

de Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com 

base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de 

Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em 

vista que, a promovente não tentou resolver administrativamente. 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 
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processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 315,88), torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado nos autos, nenhuma prova que possa corroborar com suas 

alegações. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo 

de crédito tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo pós-existente, embora não afaste o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Neste contexto, o valor indenizatório 

deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente 

quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito nos 

valores de (R$ 315,88), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00. Litigância de má-fé A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 315,88 (trezentos e quinze reais, oitenta e oito centavos); c) condenar 

a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (mov. 1.1) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); 

d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; e)indeferir o pedido 

de litigância de má-fé; f)rejeitar as preliminares arguidas, Sem custas e 
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sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006737-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA ajuizou 

ação indenizatória em desfavor da OMNI FINANCEIRA S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

não houve impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Gratuidade. 

Analisado na fase de admissibilidade recursal. Isto porque, conforme 

preconizado pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau 

não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, razão 

pela qual, desnecessária a análise do pedido de Justiça Gratuita no 

momento da sentença, pedido esse que será examinado no momento da 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa ser interposto. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 2.192,52) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado, documentos pessoais e faturas com pagamentos 

realizados, alegando débitos não adimplidos do cartão AMANCO. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008595-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILCE PAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. ADILCE PAES DE OLIVEIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 460,85), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 
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segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 460,85), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$460,85 (quatrocentos e sessenta reais, oitenta e cinco centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011646-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS 

MORAES ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO BRADESCO. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes 

promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou e arguiu inépcia da ação e falta de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação, audiência de instrução e julgamento, 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de 

Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em 

vista que, a promovente não tentou resolver administrativamente. 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 
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trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 79,96), torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de (R$79,96), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 

10.000,00. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$79,96 (setenta e nove reais, noventa e seis centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares arguidas. f)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007945-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELE FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA VERDAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

22 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007945-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATIELE FERREIRA DAMASCENO REQUERIDO: AUTO 

ESCOLA VERDAO LTDA - ME Vistos etc... NATIELE FERREIRA 

DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da AUTO ESCOLA 

VERDÃO LTDA-ME. Em síntese, alegou que em 25/10/ 2016 contratou a 

promovida para prestação de serviço para poder fazer sua habilitação, 

categorias A e B, entretanto, não logrou êxito por ter reprovado, com 

pagamento do re-teste em 02/2017, mas recebeu a informação de que não 

conseguiria realizar todas as provas até outubro/2017. Afirma que, em 

06/2018 procurou novamente a promovida para poder, caso fosse 

possível, as etapas para habilitação, quando pagou R$ 800,00 para 

continuidade do processo de habilitação. Sustenta que, foi aprovada, com 

a procura em 09/2018 tentou realizar as aulas práticas mas que não 

conseguia agendar horário disponível, vindo a concretizar somente em 

abril/2019 e em 17/05/2019 concluiu as provas e teve êxito para a 
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habilitação categoria ‘B’. Afirma que ao tentar iniciar o processo de 

habilitação da categoria ‘A’, por problemas no carro, não teve tempo hábil 

para concluir essa fase, fazendo apenas 10 aulas das 25 exigidas, vindo 

a ser orientada a concluir somente o processo da categoria ‘B’ e 

posteriormente solicitar a ‘adição de categoria’. Ao final requer que realizar 

as 25 aulas por conta da promovida, a reabertura do processo no 

DETRAN para a conclusão da habilitação, assim como, indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação 

acostada e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação 

do serviço, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Falha na 

prestação de serviço. Ato ilícito. Descumprimento contratual. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: 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. Desta forma, 

quando o prestador executa o serviço contratado de forma ineficiente, 

descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. Neste sentido: 

AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - DIREITO DO 

CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE 

SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO 

ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de telefonia móvel, nos termos do 

caput e do parágrafo único, do art. 22 do CDC, deve ser prestado 

adequadamente, eficientemente, de maneira segura e contínua. Se 

descumprir essas determinações, a concessionária de serviço público 

será compelida a cumpri-las e reparar os danos causados, conforme firme 

entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em 

virtude de não poder contar com o uso dos serviços de telefonia móvel 

entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por falha da operadora ré, 

justamente no período de réveillon.3 - O valor fixado a título de indenização 

por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os vieses compensatório e 

desestimulatório, bem como respeita os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.4 - Os juros 

moratórios incidem a partir da data de citação nos casos de 

responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 3899296 

PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 

30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de 

Publicação: 16/09/2015) Em exame ao caso concreto, o promovente afirma 

que contratou em 2016 a promovida para fazer sua habilitação, categorias 

A e B, entretanto, não logrou êxito e ao tentar realizar novamente as 

provas em 2017, após pagar R$ 800,00 por culpa da promovida, não 

conseguiu concluir todas as etapas para habilitação da categoria ‘A’, 

logrando êxito somente na categoria “B”, tendo sido orientada a requerer 

somente essa habilitação e posteriormente solicitar a adição de categoria. 

Em contrapartida, a promovida alega que o atraso para a realização das 

aulas e concretização das habilitações foi de culpa exclusiva da 

promovente, que confessou em sua inicial que teve problemas pessoais e 

por isso, não conseguiu realizar as aulas e provas no prazo estipulado. 

Afirma a promovida que conforme confessado na inicial, sempre 

disponibilizou horários para as aulas exigidas, mas que a promovente não 

conseguia, por questões de serviço e pessoais fazer as aulas nos 

horários disponibilizados. Verifico que a promovente afirma na inicial que 

realmente teve problemas pessoais, motivo pelo qual, deixou para 

posterior conclusão das aulas e o processo de habilitação, ademais, por 

problemas do horário do seu serviço, também tinha dificuldade em fazer 

as aulas nos horários que estava disponível, tendo em vista a existência 

de outros clientes. Entretanto, verifico que não consta nos autos, 

nenhuma prova de que a promovida se negou a realizar as aulas ou os 

procedimentos junto ao DETRAN, não havendo como imputar à esta a 

responsabilidade pela demora na conclusão das etapas de habilitação. 

Embora o CDC tenha proporcionado ao consumidor a facilitação das 

provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso o 

ônus probatório continua com a parte promovente, visto que deveria ter 

trazido nos autos o mínimo de provas de suas alegações. Desse modo, 

pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se não houve falha na prestação 

do serviço. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado 

o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente 

os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-10.2019.8.11.0001
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PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., PEDRO 

ALVES DAMASCENO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que o débito apontado no SERASA já foi discutido no processo 

1000821-85.2017.811.0041, com sentença declarando a inexistência do 

débito, com exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

coisa julgada ao processo 1000821-85.2017.811.0041. No mérito 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que há identidade de partes, causa de pedir (nome no serasa) e 

pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos 
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paradigmas (1000821-85.2017.811.0041). Ademais, cabe ressaltar que 

em ambos os processos está sendo discutido a inscrição indevida do 

nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito existente no valor de (R$ 1.296,49), mesmo valor discutido nas 

duas ações, com pedido de danos morais. Ante o exposto, considerando 

que no presente caso há similitude dos elementos caracterizadores da 

ação, configurando a coisa julgada. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)considerando que no presente caso há similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, configurando a coisa julgada, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código 

de Processo Civil, e Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011811-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MUNIZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011811-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEFFERSON MUNIZ MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

JEFFERSON MUNIZ MENDONCA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou e 

arguiu prescrição, inépcia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação, litigância 

de má fé e pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Comprovante de Endereço. Nos termos do artigo 320 do 

CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. Por 

se trata de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, 

aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada no artigo 27 do CDC, 

e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil. 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. Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto rejeito a arguição de 
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prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do prazo 

prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 107,48, R$ 112,76, R$ 89,10 e R$ 107,22), 

torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do 

seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que 

possa corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 107,48, R$ 112,76, R$ 89,10 e R$ 107,22), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$ 10.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Litigância de má-fé A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 107,48 (cento e sete reais, quarenta e oito centavos), R$ 112,76 

(cento e doze reais, setenta e seis centavos), R$ 89,10 (oitenta e nove 

reais, dez centavos) e R$ 107,22 (cento e sete reais, vinte e dois 

centavos); c) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares arguidas. f)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; g) indeferir o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 
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SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007656-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BATISTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007656-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCELINO BATISTA PIRES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. JUCELINO BATISTA PIRES ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu inépcia da ação. No mérito,sustentou a inexistência 

de culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência, com 

pedido contraposto e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidospodem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$316,26)torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a tela 

juntada onde demonstra a existência de pagamentos realizados para o 

telefone 99637-7834 apresentado como a comprovar a relação contratual 

e a existência de débito não adimplido das faturas de fevereiro, abril e 

maio/2019. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte promovente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto as 

informações contidas na contestação, no qual informa que o débito é 

referente a inadimplência é possível apurar que a parte promovente ainda 

deve a quantia de (R$ 316,26), dos débitos existentes inadimplidos e 

cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, discutidos na presente 

ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância 

de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 
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opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 316,26 

(trezentos e dezesseis reais, vinte e seis centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir da contestação; c) 

diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido 

contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo; d)indeferir o pedido de litigância de má-fé; e)rejeitar a preliminar 

arguida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011646-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS 

MORAES ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO BRADESCO. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes 

promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou e arguiu inépcia da ação e falta de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação, audiência de instrução e julgamento, 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de 

Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em 

vista que, a promovente não tentou resolver administrativamente. 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 79,96), torna-se imprescindível que a empresa 
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promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de (R$79,96), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 

10.000,00. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$79,96 (setenta e nove reais, noventa e seis centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares arguidas. f)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010353-38.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELISANGELA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. ELISANGELA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu falta de interesse processual 

e inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação e litigância de má fé. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 
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análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a 

preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, houve a exclusão 

do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito antes do 

ajuizamento da ação. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$ 798,97) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99623-6696 apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido das 

faturas de novembro e janeiro/2019 a março/2019. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito 

(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; c)rejeitar as 

preliminares arguidas; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011646-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS 

MORAES ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO BRADESCO. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes 

promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou e arguiu inépcia da ação e falta de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação, audiência de instrução e julgamento, 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 241 de 700



PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de 

Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em 

vista que, a promovente não tentou resolver administrativamente. 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 79,96), torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de (R$79,96), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 

10.000,00. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$79,96 (setenta e nove reais, noventa e seis centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 
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a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares arguidas. f)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010353-38.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELISANGELA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. ELISANGELA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu falta de interesse processual 

e inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação e litigância de má fé. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a 

preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, houve a exclusão 

do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito antes do 

ajuizamento da ação. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$ 798,97) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99623-6696 apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido das 

faturas de novembro e janeiro/2019 a março/2019. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito 

(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 
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utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; c)rejeitar as 

preliminares arguidas; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010277-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIANE AMORIM DA SILVA, K. AMORIM DA SILVA - EPP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. KATIANE 

AMORIM DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A..Em síntese, alegou que mesmo tendo saldo ao 

tentar realizar uma compra no cartão de crédito, a transação foi negada e 

ao entrar em contato com a promovida, a informação é de que seria por 

suposto débito da fatura de junho/2019, que fora paga de forma integral 

no decorrer do mês de julho. Sustenta que houve a negativa, causando 

transtornos nos lugares em que tentou realizar os pagamentos. Ao final, 

postula indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na movimentação 8.1e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação juntada aos 

autos. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido o bloqueio indevido do cartão de crédito, a excludente 

de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Bloqueio de conta. Ato Ilícito. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço tem o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: 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. A promovida 

alega que não cometeu nenhum ato ilícito, negando que tenha ocorrido o 

bloqueio/negativa da transação por parte do Banco, podendo ter ocorrido 

por problemas operacionais da rede internet, sem que tenha contribuído 

para os fatos narrados na inicial. A promovente, em contrapartida, afirma 

que a sua conta/cartão de crédito foi bloqueada, sem aviso prévio e sem 

nenhum motivo, prejudicando as suas atividades diárias, ressaltando que 

possuía saldo para utilização. Em exame as provas juntadas nos autos, 

verifico que a promovente juntou aos autos a comprovação de que não 

pode utilizar o cartão ao tentar realizar uma compra, nos termos da inicial. 

Art. 3º A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato 

mencionada no art. 12, inciso I, da Resolução nº 2.025, de 1993, deve 

conter referência expressa à situação motivadora da rescisão, bem como 

estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não 

poderá ser superior a noventa dias. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA. IRREGULARIDADE NO CPF. BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO DE 

CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

1. O bloqueio de movimentação de conta corrente pela instituição 

financeira em razão de irregularidade no CPF do correntista, decorrente da 

não declaração de imposto de renda, mostra-se indevido, diante da 

ausência de previsão legal. 2 . As Resoluções do Banco Central nºs 

3.006/2000 e 3.211/2004, que tratam sobre a exigência de CPF regular dos 

correntista, condicionam a apresentação de tal documento apenas para 

abertura de contas bancárias, nada dispondo acerca de sua exigibilidade 

para a movimentação das contas correntes. 3. Agravo de Instrumento 

conhecido e provido.  ProcessoAGI 20140020100833 DF 

0010148-16.2014.8.07.0000. Orgão Julgador 1ª Turma Cível. Publicado no 

DJE : 14/08/2014 . Pág.: 58. Julgamento 6 de Agosto de 2014. Relator: 

SIMONE LUCINDO Desta forma, o bloqueio da conta caracteriza ato ilícito 

perpetrada pela reclamada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que o bloqueio do cartão de crédito, sem comunicação 

prévia, e confessado pelo promovido é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, 

na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco 

AntonioAngelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Assim, há que se observar tanto 

a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 
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estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011646-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS 

MORAES ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO BRADESCO. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes 

promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou e arguiu inépcia da ação e falta de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação, audiência de instrução e julgamento, 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de 

Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em 

vista que, a promovente não tentou resolver administrativamente. 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 79,96), torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 
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conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de (R$79,96), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 

10.000,00. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$79,96 (setenta e nove reais, noventa e seis centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares arguidas. f)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010384-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREA 

CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANDREIA CRISTINA 

SOUZA DE ALMEIDA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - S/A. Em síntese alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

26285380 e arguiu a prejudicial de mérito prescrição e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26099627 e impugnação no ID 26510960. É 

a síntese do necessário. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 

do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer 

em juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Por se trata de ação indenizatória decorrente de 

relação de consumo, aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada 

no artigo 27 do CDC, e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V 

do Código Civil. 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. Neste sentido é o entendimento 

pacificado no STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto, considerando que a 

violação do direito ao recebimento do crédito ocorreu na data da 

disponibilização (11/12/2015, cf. ID 24532777), rejeito a arguição de 

prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 08/02/2019 (ID 

24532764), ou seja, antes do prazo prescricional. Julgamento antecipado 

da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

26099627), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 
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específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

reclamada, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de 

dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$95,80 e R$84,13 (ID 

24532777). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 26285380 

– folhas 06), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Ressalta-se ainda que a promovente declara que não residiu no 

endereço em que a UC cadastrada sob o nº 1046481-6 e acosta 

juntamente com a inicial a fatura com a UC 6/933187-7 cuja titular é a 

promovente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, 

construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores 

de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a 

culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 

3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como 

nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 
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responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24532777, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primero registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$95,80 e R$84,13), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar a 

prescrição e; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de R$95,80 

(noventa e cinco reais e oitenta centavos) referente ao contrato 

07.0000020151599062270 e R$84,13 (oitenta e quatro reais e treze 

centavos) referente ao contrato 07.0000020151524577598; d) determinar 

que a parte promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 

(doze mil reais); e) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021298-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA LUIZA 

CARDOSO SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do caput do artigo 3º da Lei 

9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Neste sentido, o § 2º, do artigo 3º, 

da Lei 9099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis “as 

causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 

Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 

estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. No 

presente caso, mesmo sendo a parte reclamada uma instituição privada, 

mas pelo fato desta integrar o Sistema Federal de Ensino e a discussão 

dos autos se reportar à emissão de diplomas que está subordinada à 

supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), 

conclui-se que há interesse da União na presente demanda. Neste 

sentido, quanto aos conflitos relacionado a educação, inclusive, o STJ já 

manifestou entendimento em sede de Recurso Repetitivo (tema 584): 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS 

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. (...) 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial 

está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à 

existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso 

de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de 

credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da 

Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste 

Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar 

demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é 

possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a 

demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o 

aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança 

de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a 

competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo 

mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência 

de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para 

processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. (...) 

(Recurso Repetitivo. Tema 584 do STJ. REsp 1344771/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, 

REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito de competência estabelecido 

entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 

FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL). A questão, na origem, envolve ação de 

obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais ajuizada por 

ADILSON NUNES DE LIRA contra ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA., 

objetivando a emissão da segunda via do certificado de conclusão do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário, bem como 

reparação indenizatória. Alega o autor que, apesar de ter recebido o 

certificado, este teria sido extraviado por fatos alheios à sua vontade, 

razão da expedição da segunda via do documento. Ajuizada a ação no 

JUÍZO ESTADUAL, este se declarou incompetente, alegando que compete 

à Justiça Federal o julgamento das ações propostas contra as instituições 

de ensino superior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/96). A demanda, então, foi ajuizada perante o JUÍZO 

FEDERAL, que declinou de sua competência e determinou a sua remessa 

à Justiça comum estadual, por entender que o representante de instituição 

particular de ensino não pratica atos no exercício de função pública 

delegada da União. O Ministério Público Federal opinou pela declaração de 

competência do Juízo Federal (e-STJ, fls. 90/95). É o relatório. DECIDO. 

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente 

instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos. A controvérsia 

gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar 

demanda que tem por objeto a expedição de certificado de conclusão de 

curso de ensino superior, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Na hipótese dos autos, o pedido está 

voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Portanto, não 

estão sendo discutidas questões privadas, tais como as relativas ao 

adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão 

atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à 

atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal 

para conhecer e julgar a lide. A jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça é no sentido de que a competência será da Justiça Federal quando 

o feito versar sobre registro de diploma perante o órgão público ou de 

credenciamento junto ao MEC, bem como nas hipóteses em que o 

instrumento processual utilizado for o mandado de segurança. (...) Nessas 

condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de 

março de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 

2017/0199281-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

20/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. UNIVERSIDADE PRIVADA. MATRÍCULA. DESRESPEITO AO 

COMANDO DECISÓRIO DO CC N. 118.895/MG. PRECEDENTE DA PRIMEIRA 

SEÇÃO. 1. Na hipótese, ocorreu afronta ao que foi decidido por este 

Tribunal Superior, porquanto, no julgamento do Conflito de Competência 

118.895/MG, fora consignado que compete à Justiça Federal o julgamento 

de demandas envolvendo o Reitor da Universidade de Itaúna, em razão de 

ser a instituição de ensino delegatária do Poder Público Federal. (...) a 

Subseção da Justiça Federal de Divinópolis/MG é o foro competente para 

o processamento e julgamento das ações em que se discutem questões 

pertinentes à matrícula de alunos na Universidade de Itaúna-MG. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg na Rcl: 12126 MG 2013/0094572-3, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2013, 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013) Portanto, 

diante do interesse da União, este juízo é incompetente para processar e 

julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012957-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADILSON BULHOES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012957-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERA LUCIA BULHOES, ROBSON ADILSON BULHOES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Os requerentes ajuizaram a Ação de indenização por 

danos morais, onde alegou ser o titular da unidade consumidora nº 

6/353122-5 e no dia 11/09/2019 teve o serviço suspenso, sem nenhuma 

justificativa. Afirma que a parte requerente havia realizado uma cirurgia de 

tireoide e estava em recuperação. Relata que ficaram cerca de 9h30min 

sem o fornecimento de energia. Informa os protocolos realizados pelo call 

center da empresa solicitando o repara do serviço, 59705179, 59705376 e 

59705661. Ao final pleiteia a indenização pelos danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID. 

27196403 e sustentou a inocorrência da interrupção, a ausência de ato 

ilícito e dano moral. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos. 

Termo de audiência de conciliação acostada no ID. 26734053 e a 

impugnação à contestação no ID. 27451305. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação de serviço e a ocorrência do 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Suspensão de energia elétrica. A parte promovida, na 

condição de concessionária de serviços públicos, tem o dever de prestar 

um serviço com eficiência e continuidade, conforme previsto no artigo 6º, 

§ 1º, da Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão: Artigo 

6º - 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. § 1º Serviço 

adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 

e modicidade das tarifas. Quanto ao contrato de concessão de energia, 

celebrado entre as partes, observa-se que é responsabilidade da parte 

promovida a manutenção adequada dos equipamentos até o ponto de 

entrega, conforme dispõe o artigo 166 da Resolução nº 414 da ANEEL. 

Neste sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ADEQUAÇÃO TÉCNICA 

INTERNA EM IMÓVEL SOB RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DA 

UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 

LIMITADA AO PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA. PRELIMINAR DE 

COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO 

DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS, 2ª Tur. Rec; R.C. nº 

71002983575, Rel.: Maria Claudia Cachapuz, DJU 14/03/2012). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR. 1. A relação 

jurídica existente entre as partes é de consumo, pois o demandante é 

destinatário final do produto, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Assim, 

devida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 2. 

Para que haja a responsabilidade do consumidor pela manutenção do 

transformador é necessária a prova inequívoca de que o equipamento 

esteja instalado após o ponto de fornecimento de energia, bem como que 

esteja prevista tal responsabilidade no contrato. No caso concreto, o 

contrato prevê a responsabilidade da parte apelante pela manutenção dos 

serviços, bens e instalações, limitada ao ponto de entrega de energia à 

unidade consumidora. A recorrente não provou que o transformador está 

instalado após o ponto de entrega de energia na unidade consumidora, 

sendo devido o ressarcimento pelas despesas que o apelado teve. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS, 

2ª Câm. Cív; APC. nº 70057701666, Rel.: João Barcelos de Souza Junior, 

DJU 16/04/2014). Em exame ao caso concreto, nota-se que a parte 

requerente informa os protocolos em que solicitou a reparação do serviço 

na unidade consumidora sob o nº 59705179, 59705376 e 59705661, sem 

que a parte requerida conteste. Importante ressaltar que embora os 

protocolos de atendimento não sejam consideradas provas técnicas, no 

caso em exame, considero-o como válida, pois além de verossímeis aos 

fatos narrados, cumpre ao prestador do serviço o encargo probatório de 

disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 

nº 6.523/2008 que regula a Lei nº 8.078/1990 quanto ao Serviço de 

Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE 

TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante possui o direito e solicitou 

detalhamento da conta de telefone pelo call center, informando o número 

de protocolo na petição inicial. Se houve juntada da documentação na 

resposta à ação pela operadora de telefonia, e não houve contestação 

quanto existência desse este pedido via call center, ou mesmo juntada da 

respectiva gravação, ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, 

não se configurando hipótese de ausência de justa causa para o 

ajuizamento da medida cautelar, justificando-se, também, a condenação da 

demandada nos ônus de sucumbência, de acordo com o princípio da 

causalidade. [...] (TJRS, 20ª Câm. Cív; APC nº 70050500834, Rel.: Carlos 

Cini Marchionatti, DJU 12/09/2012). Diante da ausência da gravação 

referente ao atendimento via call center, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Logo restou comprovado a 

indisponibilidade do serviço noticiada pela parte requerente, concluindo 

que efetivamente não houve a prestação de serviço eficiente pela parte 

requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em regra, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do 

dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, já que se trata de um 

serviço essencial a vida moderna. A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO - MINORAÇÃO - 

DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra 

empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais in re 

ipsa, decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. [...] (TJMT, 2ª Câm. Cív; 

Ap nº 90877/2015, Rel. Des.: Sebastião de Moraes Filho, DJU 02/12/2015). 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 
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INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA 

desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente aos vários protocolos realizados pelo call center, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) para os requerentes. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil: b) condenar a parte promovida a pagar as partes promoventes a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (01/11/2019, ID 25673302) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp nº 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009622-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHEL DA SILVA SIQUEIRA BARBOSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. MICHEL DA SILVA SIQUEIRA BARBOSA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu falta de interesse de agir e inépcia da ação. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência, com pedido contraposto e litigância de má fé. Ata da 

audiência de conciliação e não houve impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a 

preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, a promovente não 

tentou resolver administrativamente. Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância 

não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Comprovante de 

Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidospodem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$174,65) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a tela 

juntada onde demonstra a existência de pagamentos realizados para o 

telefone 66 99713-4045, assim como, telas que demonstram a realização 

de pagamentos, apresentado como a comprovar a relação contratual e a 

existência de débito não adimplido das faturas de junho/2018 à 

agosto/2018. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 
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ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte promovente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto as 

informações contidas na contestação, no qual informa que o débito é 

referente a inadimplência é possível apurar que a parte promovente ainda 

deve a quantia de (R$174,65), dos débitos existentes inadimplidos e 

cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, discutidos na presente 

ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância 

de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$174,65 (cento 

e setenta e quatro reais, sessenta e cinco centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir da contestação; c) 

diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido 

contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo; d)indeferir o pedido de litigância de má-fé; e)rejeitar as 

preliminares arguidas. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011616-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011616-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA MELO REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA MELO ajuizou 

ação indenizatória em desfavor da OMNI FINANCEIRA S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu incompetência do juizado especial por necessidade 

de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação, negando a relação contratual, 

arguindo a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia 

técnica. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Incompetência em razão da matéria. 

Complexidade da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 
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complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial, visto 

que a assinatura existente no contrato é idêntica as demais assinaturas 

existentes nos documentos existentes nos autos. No caso concreto, por 

não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria 

de complexa e, conseqüentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor de 

(R$ 1.098,63) torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao contrato juntado, foto no ato da 

contratação junto as Lojas AMANCO, documentos pessoais, faturas com 

pagamentos arguindo a existência de débitos não adimplidos. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)rejeitar a preliminar arguida; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006995-65.2019.8.11.0001
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ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006995-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc... ANTONIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação cível em desfavor de NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Em síntese, alegou que 

no dia 13/07/2019 adquiriu um jogo guarda roupa da promovida (R$ 

729,18) e ao ser montado, foi verificado que o produto estava com avarias 

reclamando administrativamente, com a troca do produto, entretanto, a 

peça não era a que estava com problema, sendo necessário novo pedido 

para troca. Sustenta que até a distribuição da ação não houve a troca da 

peça com defeito, com a montagem do guarda roupa. Ao final postulou a 

troca do produto adquirido, assim como, indenização por danos morais. A 

liminar não foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na movimentação e arguiu ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da parte 

promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a 

preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, a promovente não 

tentou resolver administrativamente. Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância 

não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 
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Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a falha na prestação do serviço, a excludente de 

culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Vício do produto. Ato ilícito. Havendo vício de 

qualidade no produto, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo a 

que se destina ou lhe diminuindo o valor, o consumidor tem direito de exigir 

que o vício seja sanado. Isso não ocorrendo, com fulcro no disposto no 

artigo 18, §§ 1º e 2º do CDC, o consumidor poderá 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. Não havendo prazo convencionado 

neste sentido (garantia), prevalece o prazo legal de 30 dias (artigo 18, § 

1º, do do CDC). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. VEÍCULO. VÍCIO DE QUALIDADE. REPARO. PRAZO DO ART. 18, 

§ 1º, DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 

PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E 

SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL 

VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 7. Havendo vício de 

qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) 

dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do 

preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1º, I, II, e III, do 

CDC. 8. Esta Corte entende que, a depender das circunstâncias do caso 

concreto, o atraso injustificado e anormal na reparação de veículo pode 

caracterizar dano moral decorrente da má-prestação do serviço ao 

consumidor. (...) (STJ REsp 1673107/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) Impõe ainda 

consignar que o termo inicial para exigir que o vício seja sanado, conta-se 

a partir do momento em que o vício tornou-se aparente, nos termos do 

artigo 26, incisos I e II do CDC, verbis: 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. Essa responsabilidade se estende mesmo depois de esgotado o 

prazo de garantia, limitada ao lapso regular de vida útil do produto, em seu 

uso ordinário, do qual foi fabricado. Nesse sentido, já se manifestou o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça; DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...). AÇÃO DE COBRANÇA 

AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO 

FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À 

FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 

EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. (...) 3. No mérito da causa, cuida-se 

de ação de cobrança ajuizada por vendedor de máquina agrícola, 

pleiteando os custos com o reparo do produto vendido. O Tribunal a quo 

manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido pelo ora 

recorrente, porquanto reconheceu sua responsabilidade pelo vício que 

inquinava o produto adquirido pelo recorrido, tendo sido comprovado que 

se tratava de defeito de fabricação e que era ele oculto. Com efeito, a 

conclusão a que chegou o acórdão, sobre se tratar de vício oculto de 

fabricação, não se desfaz sem a reapreciação do conjunto 

fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Não fosse por 

isso, o ônus da prova quanto à natureza do vício era mesmo do ora 

recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 333, inciso I, do CPC) 

seja porque se trata de relação de consumo, militando em benefício do 

consumidor eventual déficit em matéria probatória. (...) 7. Cuidando-se de 

vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo 

de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a 

contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo 

durante a garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina 

consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no 

que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do 

bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar 

pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a 

garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não 

decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, 

mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, 

resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela 

reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não 

obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de 

garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. 

Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de 

um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. 

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (STJ 

REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012) Impõe esclarecer que a 

promovente afirma que procurou a promovida para solucionar 

administrativamente o defeito, sem lograr êxito, sendo que, o defeito 

apresentado prejudica a utilização do produto. A promovida, em 

contrapartida, afirma que a montagem foi realizada por terceiro escolhido 

pela promovente, com a informação equivocada da peça que precisaria 

ser substituída, motivo pelo qual, houve a necessidade de uma nova 

solicitação, com a montagem do produto, fato este não impugnado pela 

promovente. Portanto, encontra-se caracterizado o ilícito contratual. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, alega não possuir responsabilidade civil quanto ao ilícito 

questionado. Todavia, no caso a falha na prestação do serviço no 

descumprimento contratual, não evidencia hipótese de culpa exclusiva de 

terceiro, já que tanto o fabricante quanto o comerciante possuem 

responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do 

consumidor, já que participam cadeia produtiva, conforme dispõe o artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 18. 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, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.(...) Ainda, 

segundo a Teoria da Aparência, é excessivo exigir do consumidor saber 

quem foi o efetivo culpado em situações similares a esta. Neste sentido: 

DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO 

TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. (...) 2. 

A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de 

vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária 

(fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC. 

3. Indenização por dano moral devida, com redução do valor. 4. Recurso 

especial parcialmente provido. (STJ REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, 

DJe 23/10/2012) CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO 

EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA 

E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A 

melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que 

participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 254 de 700



responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a 

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de 

qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da 

aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, 

transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou 

indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do 

consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC 

fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que 

irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão 

contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme 

sua comodidade e/ou conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 

14/10/2011) Portanto, não havendo culpa exclusiva de terceiro, em razão 

da solidariedade, a parte promovida tem plena responsabilidade pelos atos 

noticiados na inicial. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a demora na substituição do produto e conserto do produto com 

defeito, é suficiente para presumir a existência de dano moral, em 

decorrência da indisponibilidade de bens, na modalidade subjetiva (dano in 

re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão proporcior sentimentos 

indesejados como frustração, angustia e ansiedade. Ademais, destaca-se 

que o bem indisponibilizado se trata de utensílio doméstico de primeira 

necessidade, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo 

consumidor. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO 

DO CDC – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a 

contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a 

despeito do regular pagamento das parcelas contratadas, resta 

cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com 

a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se 

tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou 

os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO 

SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de utilização de produto 

adquirido seja suficiente para gerar dano moral, quando o prestador de 

serviço se preocupa com o bem estar do consumidor e disponibiliza 

produto similar para utilização durante período de conserto do, não há 

dano moral. Recurso Inominado nº 0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 

de setembro de 2013. Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor pago pelo produto (R$829,18) e ao 

tempo da indisponibilidade do tempo, entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$ 2.000,00. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: a)rejeitar a preliminar arguida; b)julgar 

parcialmente procedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; c) 

condenar a promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010348-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA REQUERIDO: HOTEL 

URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. Vistos etc. JOAO AUGUSTO VERAS 

GADELHA ajuizou reclamação cível em desfavor da HOTEL URBANO 

VIAGENS E TURISMO S. A. Em síntese, sustenta a parte promovente que 

realizou compra de pacote turístico para Buenos Aires/Ushuaia/El Calafate 

em abril/19 por R$ 12.476,00. Sustenta que a confirmação do itinerário e 

período de viagem foram enviados para o celular do seu filho, que acabou 

por confirmar a viagem, nos termos enviados, entretanto, o período 

programado para a viagem ficou incompatível com a sua agenda de 

trabalho. Afirma que, tentou diversas vezes alterar o período da viagem, 

sem lograr êxito, vindo a pedir o cancelamento da viagem. Afirma que, 

houve a cobrança abusiva de 40% de multa por cancelamento, sendo 

restituído apenas R$ 7.485,00. Ao final postulou a devolução do valor 

integral a título de danos materiais, assim como, danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, com a improcedência da ação. Ata da audiência 

de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta 

de Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de 

agir, tendo em vista que, a promovente não tentou resolver 

administrativamente. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 
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mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a retenção indevida de 100% do valor pago, a excludente de 

culpabilidade, o dano moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Ato ilícito. Cancelamento do voo. 

Retenção 100%. Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) A promovente alega que pagou o valor total 

de R$ 12.476,00 referente ao pacote de viagem adquirida, mas quando 

solicitou o cancelamento e foi cobrada o valor de R$ 4.990,40 de multa, já 

que, fora devolvido somente o valor de R$ 7.485,60. Em contrapartida, a 

promovida afirma exercício regular de direito ao reter o valor pago, já que, 

houve o cancelamento do pacote de viagem, constando a multa nos 

termos contratados. Oportuno lembrar que as alegações da parte 

promovente são incontroversas, no que tange, a retenção do valor pago 

relativo ao apartamento no valor de R$ 4.990,40, tendo em vista a 

devolução de R$ 7.485,60do total pago de R$ 12.476,00, até mesmo 

porque, foram confessadas pela promovida, com a confirmação de que o 

pedido de cancelamento ocorreu em 09/2019. Ressalto que, a retenção de 

60% (sessenta por cento) do valor, nos casos desta natureza, vem sendo 

considerado pelo STJ como abusiva, que assim se manifestou: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS. CRUZEIRO. 

VIAGEMCANCELADA POR MOTIVO DE SAÚDE. REEMBOLSO DAS 

QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO PELA RÉ QUE SE 

AFIGURA ABUSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE 

PERDIMENTO TOTAL DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. 1. Com efeito, 

mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa de 100% do valor 

da cabine pelo cancelamento do contrato. Uma vez que o cancelamento da 

viagem se deu em razão de doença do marido da autora poucos dias 

antes da data aprazada para o embarque, com internação hospitalar, 

cabível a restituição do montante pago. Restituição de 80% fixada na 

sentença que vai mantidaface a ausência de recurso da demandante. 2. A 

referida cláusula contratual, que prevê a perda integral dos valores pagos, 

em razão da desistência do contrato dos 10 ao 0 dias antes da data do 

embarque, (cláusula 9.3 - fl. 136) afigura-se nula, nos moldes do art. 51, 

inc. IV do CDC, pois coloca o consumidor excessiva desvantagem. A 

imposição da perda integral do valor pago sem a utilização de qualquer 

serviço não se coaduna com princípios da boa-fé, equidade e 

razoabilidade que se espera de todos os contratos, sobretudo os de 

natureza consumerista. Ademais, é vê se verificar no caso em tela que a 

ré não demonstrou qualquer prejuízo concreto ou excepcional decorrente 

do cancelamento da viagem que pudesse justificar a retenção integral dos 

valores pagos. 3. Sentença que determinou a devolução solidária das rés 

ao pagamento de 80% do valor do pacote que vai mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005513387, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 10/06/2015). Assim, diante da abusividade da retenção, o que 

não foi sanado após reclamação, caracterizado o ato ilícito. Dano material. 

No que tange ao pedido de restituição do valor, que deverá se enquadrar 

no entendimento do STJ, no percentual de 80% do valor pago, de forma 

simples. Neste sentido, tem-se que o valor retido de R$ 4.990,40 a título de 

rescisão contratual, é indevido, devendo ser adequado aos parâmetros 

legais de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (R$ 12.476,00), 

que para o presente caso representa R$ 2.495,20. Portanto, a título de 

danos materiais entendo existir razão parcial, pois não tem direito à 

devolução do valor integralmente pago, devendo arcar com multa 

contratual, devendo ser restituído o valor total de R$ 9.980,80. Impõe 

ressaltar que já houve a devolução de R$ 7.485,60, motivo pelo qual, 

permanece uma diferença a ser devolvida ao promovente de R$ R$ 

2.495,20 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, vinte centavos), 

a título de danos materiais. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que a retenção nos termos alegados na inicial, não é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Por essas razões, o dano moral não 

encontra-se caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) condenar a promovida a pagar aos promoventes a quantia de R$ 

2.495,20 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, vinte centavos a 

título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

c)indeferir o pleito indenizatório de dano moral. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012696-07.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIA ALICE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou a Ação indenizatória, sob 

alegação de ser a titular da linha móvel sob nº (65) 99810-8113 e teve seu 

serviço suspenso injustificadamente pela parte requerida em 11/08/2019 e 

passados 4 dias sem o restabelecimento foi a uma loja física da empresa 

onde foi orientada a adquiri um novo chip. Afirma que mesmo adotado 

todas as orientações o serviço não retornou à normalidade. Pleiteou ao 

final a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 27103574 e arguiu a ilegitimidade 

passiva. No mérito sustentou a ausência de ato ilícito e dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 
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audiência de conciliação acostada no ID. 26700723 e a impugnação à 

contestação no ID. 27459579. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. PRELIMINAR Ilegitimidade passiva. A indicação, na 

petição inicial, da parte promovente, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material com as promovidas, é suficiente para sustentar a 

legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

Juízo torna-se evidente à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo Regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão a 

arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. MÉRITO Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação 

de serviço e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Falha na prestação de serviço. Quando o prestador 

executa o serviço contratado de forma ineficiente, descumpri com o objeto 

pactuado e comete conduta ilícita. Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM 

APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA 

PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - 

TELEFONIA MÓVEL - TIM CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A 

essencialidade do serviço de telefonia móvel, nos termos do caput e do 

parágrafo único, do art. 22 do CDC, deve ser prestado adequadamente, 

eficientemente, de maneira segura e contínua. Se descumprir essas 

determinações, a concessionária de serviço público será compelida a 

cumpri-las e reparar os danos causados, conforme firme entendimento 

deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em virtude de não 

poder contar com o uso dos serviços de telefonia móvel entre os dias 

30/12/2014 e 02/01/2015 por falha da operadora ré, justamente no período 

de réveillon. 3 - O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 

1.500,00) alcança os vieses compensatório e desestimulatório, bem como 

respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação 

ao enriquecimento sem causa. [...] (TJPE, 2ª Tur; AGV sob n. 3899296, 

Rel.: Márcio Fernando de Aguiar Silva, DJU 30/07/2015). Em análise dos 

autos, nota-se que a parte requerente alega a indisponibilidade do serviço, 

em contrapartida, a parte requerida não junta nenhum documento que 

comprove suas alegações quanto a portabilidade. Ademais, a parte 

promovida não contestou o documento apresentado na inicial que 

comprova aquisição do chip e nem a disponibilidade do serviço para o 

referido número. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor do serviço de elucidar os fatos controvertidos. 

Desse modo, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo-se que houve a suspensão do serviço pela parte 

requerida, caracterizando a conduta ilícita. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer da ofensa à honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado no seu íntimo. Partido desta premissa conceitual e com base 

nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a indisponibilidade 

do serviço de telefonia, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral, em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o 

condão proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - 

FALTA DE PROVAS - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços de 

internet, comete ato ilícito, e emerge a obrigação de indenizar o 

consumidor pelos danos sofridos. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Mantém-se o valor da 

indenização a título de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT, TRU, RI sob nº 

120100406709/2012, Rel: Valmir Alaércio dos Santos, DJU 19/04/2012). 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA 

desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil: c) condenar a parte requerida a 

pagar aos requerentes a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (24/10/2019, ID. 22409122) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010304-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010304-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. MARIA 

APARECIDA BARBOSA ajuizou reclamação cível em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, 

alegou é moradora da UC 6/1868504-0, sendo que, a sua fatura de 

julho/2019 não foi enviada, sendo que, na fatura de agosto/2019 houve a 

cobrança de R$ 701,28 muito acima do seu consumo, tendo reclamado no 

PROCON. Afirma que a promovida afirma que trata da cobrança de junho e 

julho/2019, entretanto, a fatura de junho/2019 foi emitida e devidamente 

quitada. Alega que houve corte da energia no dia 29/09/2019, ainda que 

estivesse discutindo administrativamente o valor da fatura. Ao final 

postulou pelo refaturamento das faturas de agosto/19 (R$ 701,28) assim 

como, indenização por danos morais. A liminar foi concedida. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e sustentou 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação e impugnação 

à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento Antecipado da Lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limite do Conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a cobrança excessiva, o corte de energia elétrica, a 

responsabilidade civil da parte promovida e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Ato Ilícito. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, 

sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste 

sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de 

energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação inequívoca do 

perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da 

aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgIntnos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de agosto/19 (R$ 701,28), tendo em vista que, a promovida afirma 

que cobrança tem como referência junho e julho/2019, com a cobrança de 

acerto de faturamento, a promovente comprovou nos autos que houve o 

envio da fatura de junho/2019 e o seu respectivo pagamento. Portanto, 

diante da irregularidade no faturamento no mês de agosto/2019 (R$ 

701,28), presumível a ilicitude de sua cobrança. Dano Moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a suspensão, no fornecimento de 

energia elétrica de forma indevida é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o 

condão proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in 

reipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de 

serviço público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

corte indevido da energia elétrica, entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a pagar 

a parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c) a empresa 

promovida, deverá, no prazo de 15 dias: (a) revisar a fatura de 

agosto/2019 (R$ 701,28), com base na média do valor dos últimos 12 

ciclos de consumo faturados (aplicação analógica do art. 87 da Resolução 

414/2010 da Aneel), (b) emitir a nova fatura de eventual valor 

remanescente com vencimento em 45 dias a partir da juntada nos autos, 

(d) suspender o procedimento de interrupção dos serviços até o 

vencimento de eventual nova fatura, sob pena do valor consignado em 

juízo ser liberado em favor da parte promovente. d) confirmar os efeitos 

da tutela provisória de urgência deferida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005350-05.2019.8.11.0001
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LEANDRO WILQUISON JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES (REQUERIDO)

M.M.CARNIELLO DELGADO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005350-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO WILQUISON JUSTINO REQUERIDO: 

M.M.CARNIELLO DELGADO & CIA LTDA - ME, MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE 

ARIQUEMES Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação de obrigação de 

fazer cumulada com indenização por danos morais com tutela antecipada, 

onde alegou ter contratado o serviço educacional referente ao curso de 

tecnólogo - gestão pública, com início em 15/01/2016 e término em 

15/01/2018. Esclarece que a colação de grau ocorreu em 13/12/2017 e 

desde janeiro/2018, vem solicitando o diploma. Afirma que foi entregue um 

diploma diverso, como bacharelado em administração, emitido pela 

Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR). Relata que foi enviado uma 

foto do certificado correto, mas sem determinar uma data para entrega. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a entrega do diploma e no 

mérito pleiteou a indenização por danos morais. A liminar foi concedida 

conforme o ID. 23079249. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação na ID. 25258531, onde arguiu as preliminares 

incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva. No mérito, 

sustentou a recusa na devolução do certificado de administração pela 

parte requerente, a ausência de ato ilícito e do dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela entrega do certificado e pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no 

ID. 24964633 e a impugnação à contestação na ID. 25550018. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). PRELIMINAR Incompetência em razão da pessoa. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Artigo 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; II - as 

enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação 

de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens 

imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. [...] 

Todavia, no artigo 8 do referido texto legal, exclui da competência dos 

Juizados Especiais o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para 

processar e julgar matérias contra administração pública direta, 
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autarquias, fundações e empresas públicas. Em exame dos autos, não 

vislumbro interesse da União, pois já houve a entrega do diploma a parte 

requerente, subsistindo apenas o questionamento quando a indenização 

pelos danos morais. Portanto, sendo este juízo é competente para 

processar e julgar a esta demanda. Incompetência em razão da matéria. 

Em relação ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração 

o objeto da prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A 

menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, não é necessário a realização de prova pericial de degravação 

e identificação de voz, para comprovar a autoria das gravações, visto que 

as provas colacionadas nos autos sãos suficientes para elucidas a 

controversa fática. No caso concreto, por não ser necessária a produção 

de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da 

parte requerida, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material 

com a parte requerente, é suficiente para sustentar a legitimidade das 

partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg 

no AREsp 740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). 

Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, 

nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação 

consumerista) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte requerida M. M. 

CARNIELLO DELGADO & CIA LTDA - ME, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos serão examinados, 

de forma apropriada no mérito. Portanto, não havendo razão a arguição de 

ilegitimidade passiva, opino pela rejeição. MÉRITO Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

inciso LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a falha na prestação de serviço e o dano 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de 

consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com 

qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, quando o prestador 

executa o serviço contratado de forma ineficiente, descumpri com o objeto 

pactuado e comete conduta ilícita. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. 

DESCUMPRIMENTO RELACIONADO À ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. 

COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

A demora na expedição do diploma é incontroversa uma vez que a parte 

ré imputa a exigências burocráticas impostas pelo Ministério da Educação. 

Conforme reiterados precedentes desta Corte no tocante à matéria, a 

conduta da requerida enseja o reconhecimento da falha na prestação do 

serviço e, consequentemente, o dever de indenizar. [...]. DANO MORAL - 

Não há como afastar o dano moral decorrente da conduta negligente da 

demandada, o qual dispensa prova concreta do prejuízo sofrido, pois se 

tratada de dano moral in re ipsa, tampouco tal fato pode ser considerado 

meros aborrecimentos ou transtornos do dia a dia, pois atinge à honra 

subjetiva do indivíduo. [...] (TJRS, 6ª Câm. Cív; APC nº 70047729884, Rel.: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, DJU 01/10/2015). Em análise do caso 

concreto, mormente quanto aos documentos juntados na ID. 25257314, 

verifico que a parte requerida juntou o comprovante nos autos a 

solicitação da parte requerente para transferência para o curso de 

administração (ID. 25258752). Destaca-se também que, embora não tenha 

sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da 

assinatura da parte requerente, no caso em exame, é desnecessária pois 

não houve a impugnação especifica da parte requerente. Ademais, a 

referida rubrica é visivelmente idêntica às exaradas nos documentos que 

instruem a inicial, o que torna desnecessária a perícia. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. [...] (TJRS, 3ª 

Tur. Cív; RC nº 71005028071, Rel.: Roberto Arriada Lorea, DJU 

11/09/2014). Deste modo, a parte requerida cumpriu de forma satisfatória 

a incumbência imposta pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, o que 

não ocorreu com a parte requerente, vejamos: Artigo 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. Diante do contexto comprobatório dos autos, é suficiente 

para provar a inexistência de falha na prestação de serviço pela parte 

requerida. Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar as preliminares arguidas; 

b) julgar improcedentes os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010317-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRVING COSTA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. IRVING COSTA 

SILVA ajuizou reclamação cível em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou é 

moradora da UC 6/220534-2 ,com uma média de consumo mensal bem 

abaixo do que foi cobrado nas faturas de maio/2019 (R$ 745,50); 

junho/2019 (R$ 737,520, julho/2019 (R$ 787,62, agosto/2019 (R$ 825,74) e 

setembro/2019 (R$ 979,50). Afirma que as cobranças aconteceram após 

a substituição do medido pela promovida em abril/2019, tendo reclamado 

no PROCON, sem lograr êxito. Ao final postulou pela retificação das 

faturas. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu incompetência por necessidade de perícia técnica. No mérito, 

sustentou inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Incompetência em Razão 

da Matéria. Complexidade da Matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

técnica, visto que, o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico 

extrajudicial, juntado pela parte promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução 

Normativa 414/2010 da Aneel). No caso concreto, por não ser necessária 

a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento Antecipado da Lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limite do Conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a cobrança excessiva, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Ato Ilícito. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, 

sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste 

sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de 

energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação inequívoca do 

perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da 

aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUALCIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃONO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTODO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 
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a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade das 

faturas de maio/2019 (R$ 745,50); junho/2019 (R$ 737,520, julho/2019 (R$ 

787,62, agosto/2019 (R$ 825,74) e setembro/2019 (R$ 979,50), sendo 

possível verificar pelos documentos juntados pelas partes nos autos, que 

a média de utilização da energia elétrica do promovente dos meses 

anteriores é inferior ao cobrado nas referidas faturas. Portanto, diante da 

irregularidade no faturamento de maio/2019 (R$ 745,50); junho/2019 (R$ 

737,520, julho/2019 (R$ 787,62, agosto/2019 (R$ 825,74) e setembro/2019 

(R$ 979,50), presumível a ilicitude de sua cobrança. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b) a empresa promovida, deverá, no prazo de 15 

dias: (a)revisar a fatura impugnada de maio/2019 (R$ 745,50); junho/2019 

(R$ 737,520, julho/2019 (R$ 787,62, agosto/2019 (R$ 825,74) e 

setembro/2019 (R$ 979,50), com base na média de consumo dos últimos 

12 ciclos, (b)emitir a nova fatura de eventual valor remanescente com 

vencimento em 45 dias a partir da juntada nos autos, (d)suspender o 

procedimento de interrupção dos serviços com referência as faturas de 

maio/2019 (R$ 745,50); junho/2019 (R$ 737,520, julho/2019 (R$ 787,62, 

agosto/2019 (R$ 825,74) e setembro/2019 (R$ 979,50) até o vencimento 

de eventual nova fatura; c)rejeitar a preliminar arguida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009059-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIO JORGE ZAMAR NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

requerente ajuizou uma Ação de indenização por danos morais, onde 

alegou ser o titular da unidade consumidora nº 6/302911-3 e no dia 

10/09/2019 teve o serviço suspenso. Afirma que havia uma fatura a ser 

adimplida com vencimento em 16/09/2019. Relata que formalizou uma 

reclamação conforme o protocolo sob nº 59655130 perante a parte 

requerida, que justificou o corte em virtude do inadimplemento. Pleiteia a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 25947880, onde sustentou o 

inadimplemento da parte requerente, a ausência de ato ilícito e dano moral 

a ser indenizado. Postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 25787341 e a impugnação à 

contestação no ID. 26267761. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a legalidade na suspensão do serviço e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de 

energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso 

de inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3º Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I - em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência 

técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que 

ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento 

do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou II - após 

prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em 

instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do 

consumidor, considerado o interesse da coletividade. Em análise do caso 

concreto, nota-se que as partes divergem quanto a existência de débito 

na unidade consumidora nº 6/302911-3, visto que a parte requerente 

alega que na data da suspensão 10/09/2019, havia apenas a fatura do 

mês 08/2019 a vencer em 16/09/2019, ao passo que a parte requerida que 

o pagamento da fatura do mês 07/2019 ocorreu apenas no dia do corte. 

Neste contexto, a prova do pagamento cabe ao devedor, podendo este, 

inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o 

comprovante de quitação (CC, art. 319). Com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, mormente ao histórico de faturas 

anexados no ID. 25947884, nota-se que a parte requerente efetuou o 

pagamento da fatura do mês 07/2019 com vencimento em 16/08/2019, 

apenas no dia 10/09/2019. Ademais a segunda via da conta de energia 

consta a notificação do consumidor sobre a existência do débito e a 

possibilidade de suspensão do serviço em caso de inadimplemento (ID. 

25947885). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das 

provas de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII), no presente caso, o ônus 

probatório continua com a parte requerente. Isto porque o consumidor não 

é hipossuficiente para comprovar a quitação, mas ao contrário, cabe a ele 

a prova do pagamento. Portanto, a suspensão do serviço foi legitima e não 

caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Dispositivo. Posto isso, 

proponho a julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007213-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAXWELL COELHO DA FONSECA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. MAXWELL COELHO DA FONSECA ajuizou ação indenizatória 

em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência, com pedido contraposto e litigância de má fé. Ata da 
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audiência de conciliação e não houve impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$128,20) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99991-3830, assim como, telas 

que demonstram a realização de pagamentos, apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido das 

faturas de outubro/2016 à dezembro/2016. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte promovente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto as informações contidas na contestação, 

no qual informa que o débito é referente a inadimplência é possível apurar 

que a parte promovente ainda deve a quantia de (R$128,20), dos débitos 

existentes inadimplidos e cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, 

discutidos na presente ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve 

ser acolhido. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$128,20 (cento 

e vinte e oito reais, vinte centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir da contestação; c) diante da improcedência 

do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo; d)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011338-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEYSA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. GEYSA CRISTINA 

FERREIRA DE SOUSA ajuizou ação indenizatória em desfavor da ITAPEVA 
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VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu incompetência do juizado especial por necessidade de perícia 

técnica. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova 

pericial, visto que a assinatura existente no contrato é idêntica as demais 

assinaturas existentes nos documentos existentes nos autos. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, conseqüentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 483,80) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado das Lojas MARISA, documentos pessoais, faturas com 

pagamentos arguindo a existência de débitos não adimplidos. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)rejeitar a preliminar arguida; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005775-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANILDO DIAS DE MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. VANILDO DIAS DE MOURA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela 

parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu inépcia da ação. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência, com pedido contraposto e litigância de má fé. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 
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conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$174,65)torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a tela juntada onde demonstra a existência de 

pagamentos realizados para o telefone 99930-5366, assim como, telas 

que demonstram a realização de pagamentos, apresentado como a 

comprovar a relação contratual e a existência de débito não adimplido das 

faturas de agosto/2018 à outubro/2018. Ademais, não há nos autos prova 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, 

inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que 

não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte promovente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto as informações contidas na contestação, 

no qual informa que o débito é referente a inadimplência é possível apurar 

que a parte promovente ainda deve a quantia de (R$138,07), dos débitos 

existentes inadimplidos e cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, 

discutidos na presente ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve 

ser acolhido. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 138,07 

(cento e trinta e oito reais, sete centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir da contestação; c) diante da improcedência 

do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo; d)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; e)rejeitar a preliminar arguida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009306-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS PATRICIO CABRAL SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

DOUGLAS PATRICIO CABRAL SILVA ajuizou reclamação cível em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou é moradora da UC 6/1024527-2 ,com uma média de 

consumo do valor cobrado mensalmente entre R$ 234,35 à R$ 302,14, 

entretanto, na fatura de agosto/2019 foi cobrado (R$ 829,98). Ao final 

postulou pela inexistênia da cobrança da fatura e danos morais. A liminar 

foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu incompetência por necessidade de perícia técnica. 

No mérito, sustentou inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação eimpugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade da Matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Ato Ilícito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃONO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTODO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de agosto/2019 no valor (R$ 829,98), sendo possível verificar 

pelosdocumentos juntados pelas partes nos autosque a média de 

utilização da energia elétrica do promovente dos meses anteriores é 

inferior ao cobrado na referida fatura. Portanto, diante da irregularidade no 

faturamento no mês de agosto/2019 foi cobrado (R$ 829,98), presumível a 

ilicitude de sua cobrança. Dano Moral. O dano moral pode decorrer de 
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ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que, em regra, a simples cobrança indevida por meio de 

correspondência, embora caracterize conduta ilícita por si só, não 

caracteriza dano moral, visto que não tem o condão de levar a presunção 

de existência de dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque a esta modalidade de cobrança não denigre a imagem do 

consumidor e não gera sentimentos indesejados. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE 

CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU 

DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. (...) "A cobrança indevida de serviço de 

telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera 

presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação" 

(AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). 

(STJ AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não 

há dano moral caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

a)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) a empresa promovida, deverá, no prazo de 15 dias: (a)revisar a 

fatura impugnada agosto/2019 (R$ 829,98), com base na média de 

consumo dos últimos 12 ciclos, (b)emitir a nova fatura de eventual valor 

remanescente com vencimento em 45 dias a partir da juntada nos autos, 

(d)suspender o procedimento de interrupção dos serviços com referência 

a fatura de agosto/2019 até o vencimento de eventual nova fatura; 

c)indeferir o pleito indenizatório de dano moral; d) confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011117-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA FONTES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA 

FONTES ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome, tendo em 

vista que, sempre honrou com os pagamentos dos telefones 99926-1827 

e 99913-7103 que possui da promovida. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou e arguiu falta de interesse de agir e necessidade de perícia 

técnica. No mérito,sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta 

de Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de 

agir, tendo em vista que, a promovente não tentou resolver 

administrativamente. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova 

pericial, visto que o áudio que a promovida alega que estaria disponível no 

link de acesso, ao tentar acessá-lo consta a informação: o acesso a este 

documento foi removido. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

conseqüentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 79,90 e R$ 80,91), 

torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do 
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seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que 

possa corroborar com os argumentos da contestação, que afirmou que os 

débitos existentes são oriundos da utilização dos telefones (11) 

99745-1417 e (11) 994472-6746. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de(R$ 80,91 e R$ 79,90), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de no valor de R$ 80,91 

(oitenta reais, noventa e um centavos) e R$ 79,90 (setenta e nove reais, 

noventa centavos); c) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida. e)rejeitar as preliminares argüidas; Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011338-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEYSA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. GEYSA CRISTINA 

FERREIRA DE SOUSA ajuizou ação indenizatória em desfavor da ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

arguiu incompetência do juizado especial por necessidade de perícia 

técnica. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova 

pericial, visto que a assinatura existente no contrato é idêntica as demais 

assinaturas existentes nos documentos existentes nos autos. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, conseqüentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 
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instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 483,80) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado das Lojas MARISA, documentos pessoais, faturas com 

pagamentos arguindo a existência de débitos não adimplidos. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)rejeitar a preliminar arguida; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009943-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILUCE PEREIRA LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. MARILUCE PEREIRA LEITE ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. A liminar foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou e arguiu inépcia da 

ação. No mérito,sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral, requerendo a improcedência da ação, litigância de má fé e pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

(R$ 151,37), torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma 

prova que possa corroborar com os argumentos da contestação. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 269 de 700



na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de(R$ 151,37), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Litigância de má-fé A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$ 151,37 (cento e cinqüenta e um reais, trinta e sete 

centavos); c) condenar a parte promovida a pagar a partepromovente a 

quantia de R$ 10.000,00 (dezmil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida. 

e)rejeitar a preliminar argüida; f)indeferir o pedido de litigância de má-fé; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004550-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MÁRCIA DE CAMPOS REQUERIDO: MARINA SANTANA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. A parte requerente ajuizou uma Reclamação por 

locupletamento ilícito onde alegou ter obtido êxito em uma demanda judicial 

e não teve o valor repassado pela parte requerida. Afirma que o processo 

já foi encerrado e o alvará liberado no total de R$18.593,24. Esclarece que 

pactuou os honorários advocatícios no patamar de 30%. Pleiteou o 

pagamento do valor devido (R$16.273,93), a condenação em honorários 

(R$4.882,17) e a indenização pelos danos morais (R$14.970,00). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 

24995341 e sustentou o pagamento dos valores a parte requerente e a 

ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, formulou pedido 

contraposto, postulou pela condenação em litigância de má fé e pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no 

ID. 24722755 e a impugnação à contestação no ID. 25256355. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada Juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar se as 

rubricas constantes nos recibos (ID. 24995345 e ID. 24995347), foram 

efetivamente assinadas pela parte requerente, visto que são idênticas aos 

constantes nos documentos acostados na inicial. Deste modo, este Juízo 

é competente para processar e julgar a presente demanda, o que impõe o 
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não acolhimento da preliminar. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido o 

descumprimento contratual, o dano moral, a litigância de má fé e o pedido 

contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Quitação da dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe 

ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor 

se recusar entregar o comprovante de quitação (CC, art. 319). Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. [...] 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. [...] (TJGO, 5ª Câm. Cív; APC nº 00912488320188090137, 

Rel.: Francisco Vildon Jose Valente, DJU 23/09/2019). As partes divergem 

quanto ao repasse do valor de R$11.062,97 (onze mil e sessenta e dois 

reais e noventa e sete centavos), referente ao alvará judicial do processo 

sob o nº 00351117420148110001, que tramitou no Terceiro Juizado 

Especial de Cuiabá. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto aos comprovantes juntados nos ID. 24995345 e 

ID. 24995347, constata-se que o referido valor foi repassado a parte 

requerente. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da 

parte requerente, no caso em exame, a referida rubrica é visivelmente 

idêntica às exaradas nos documentos que instruem a inicial, o que torna 

desnecessária a perícia. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA 

CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia técnica 

para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente idêntica a 

da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de identidade 

acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando cópia do 

contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da autora, 

afastando assim, o alegado na inicial. [...] (TJRS, 3ª Tur. Cív; RC nº 

71005028071, Rel.: Roberto Arriada Lorea, DJU 11/09/2014). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, são suficientes para provar a quitação 

da parte requerida, concluído que não houve locupletamento e, 

consequentemente, a cobrança é indevida pela parte requerente. 

Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte requerida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte requerente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte requerida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (TJRS, 4ª Tur. Rec., Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que o pedido formulado se 

embasa em fatos não alegados pela parte requerente (cobrança de dívida 

quitada). Por esta razão, o pedido contraposto não deve ser acolhido. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar improcedente 

os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) indeferir o pedido 

contraposto; d) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010129-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010129-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA RODRIGUES REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. MARIA MADALENA RODRIGUES ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da CLARO S.A. Em síntese, alegou que é cliente da promovida e 

que agosto/2018 fez parcelamento de dívida, com pagamentos mensais na 

fatura total R$ 292,40. Sustenta que foi cobra na fatura de agosto/2018 R$ 

615,85, sendo R$ 428,59 por quebra contratual/fidelização. Afirma que, 

sem motivo, a sua linha foi bloqueada, realizando pagamentos indevidos. 

Ao final, requer a devolução do valor de forma indevida, assim como, 

indenização por danos morais. A liminar foi concedida. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 
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improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação do serviço, a excludente de 

culpabilidade, o dano moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Descumprimento contratual. Ato Ilícito. 

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, 

deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento 

nos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. 

Impõe esclarecer que a promovida alega que os valores cobrados de 

multa por fidelização após cancelamento contratual, não tendo cometido 

nenhum ato ilícito, sem juntar aos autos, nenhuma prova que possa 

corroborar com suas alegações. Vale lembrar que, no presente caso, o 

ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente os serviços pactuados não foram prestados nos termos 

contratados. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Desta 

forma, diante do descumprimento contratual, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a cobrança indevida, com alteração do plano não solicitada, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão 

proporcior sentimentos indesejados como frustração, angustia e 

ansiedade. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO 

DO CDC – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a 

contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a 

despeito do regular pagamento das parcelas contratadas, resta 

cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com 

a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se 

tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou 

os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO 

SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de utilização de produto 

adquirido seja suficiente para gerar dano moral, quando o prestador de 

serviço se preocupa com o bem estar do consumidor e disponibiliza 

produto similar para utilização durante período de conserto do, não há 

dano moral. Recurso Inominado nº 0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 

de setembro de 2013. Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dano Material. Quem ocasiona dano 

material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). 

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em exame 

do conjunto probatório, mormente quanto aos argumentos quanto a 

cobrança indevida de cancelamento da linha/fidelização R$ 428,59 e não 

contestado pela parte promovida, devido o referido ressarcimento, de 

forma simples, tendo em vista que não há comprovação de má fé pela 

parte promovida. Portanto, devido o pedido de danos materiais. Dispositivo: 

Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a pagar 

a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c)condenara 

promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 428,59 

(quatrocentos e vinte e oito reais, cinquenta e nove centavos) a título de 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; d)ratificar a liminar 

concedida nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 
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eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010048-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010048-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc... SANDRA PEREIRA RODRIGUES ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da AZUL LINHAS AEREAS. Em síntese, 

sustenta a parte promovente que adquiriu passagem para a sua viagem no 

dia 08/02/2019, saindo de Cuiabá às 03:15h, com chegada programada ao 

destino final Navegantes no mesmo dia as 10:50h. Afirma que, houve 

atraso na viagem, perdendo a conexão e por isso, o fim da viagem 

completou a viagem via terrestre, através de van, ocasionando um atraso 

de mais de 3h30. Ao final, postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral, requerendo a improcedência, com pedido contraposto e 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido falha na prestação do serviço, a excludente de 

culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Falha na prestação do serviço. Em análise detida 

acerca das considerações do caso, verifico que a parte promovente 

comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois demonstrou que o 

seu vôo sofreu o atraso, fato este incontroverso, tendo sido confessado 

pela promovida que ocorreu por ‘manutenção não programada’, sendo 

que, por tais fatos houve a continuidade do trajeto através de via 

terrestre, com a utilização de uma ‘van’, com atraso de 3h35min. A parte 

promovida por sua vez, em que pese suas alegações, entendo que a 

justificativa apresentada não são verossímeis a ponto de desincumbi-la do 

ônus probatório que lhes competia, ademais, não juntou aos autos, 

documentos oficiais hábeis que comprovassem ‘a manutenção não 

programada’, bem como, que prestou todo suporte necessário ao período 

de espera. Assim, não comprovaram fato modificativo, extintivo e/ou 

impeditivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia nos 

termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Assim, restou 

incontroverso o defeito na prestação dos serviços, caracterizado pelo 

atraso do voo, deslocamento via terrestre, com atraso de 3h35min que 

resultou em desgaste físico e emocional. Portanto, o atraso desarrazoado 

e a falta de comprovação de que houve total assistência à parte 

promovente, configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 

14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos 

danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovada pela parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que falha na prestação do 

serviço é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Por 

essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007459-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SILVERIO REQUERIDO: LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A MARCOS 

VINICIUS SILVERIO ajuizou ação indenizatória em desfavor da LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA E MAGAZINE LUIZA S/A. Em síntese, 

alegou que comprou uma TV LED em 07/04/2017 R$ 2.599,01, vindo a 

apresentar defeito e procurando a assistência técnica, que não consertou 

o produto por estar fora da garantia, cobrando R$ 1.300,00 de orçamento 
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para o conserto. Ao final, postulou o conserto do produto ou devolução do 

pago (R$ 2.599,01), assim como, indenização por danos morais. A liminar 

não foi concedida. Devidamente citada a promovida MAGAZINE 

apresentou contestação argüindo incompetência do juizado especial por 

necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva. No mérito, 

inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação. 

Devidamente citada a promovida LG apresentou contestação e sustentou 

inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação acostada e não houve impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Incompetência em razão da matéria. 

Complexidade da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial visto que o fato não foi 

desvendado por laudo técnico pelo promovente, ainda que tenha 

apresentado orçamento. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na 

petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a 

legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos serão examinados, 

de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido vício do produto, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Vício do produto. Ato ilícito. Havendo vício de 

qualidade no produto, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo a 

que se destina ou lhe diminuindo o valor, o consumidor tem direito de exigir 

que o vício seja sanado. Isso não ocorrendo, com fulcro no disposto no 

artigo 18, §§ 1º e 2º do CDC, o consumidor poderá 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. Não havendo prazo convencionado 

neste sentido (garantia), prevalece o prazo legal de 30 dias (artigo 18, § 

1º, do do CDC). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. VEÍCULO. VÍCIO DE QUALIDADE. REPARO. PRAZO DO ART. 18, 

§ 1º, DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 

PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E 

SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL 

VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 7. Havendo vício de 

qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) 

dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do 

preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1º, I, II, e III, do 

CDC. 8. Esta Corte entende que, a depender das circunstâncias do caso 

concreto, o atraso injustificado e anormal na reparação de veículo pode 

caracterizar dano moral decorrente da má-prestação do serviço ao 

consumidor. (...) (STJ REsp 1673107/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) Impõe ainda 

consignar que o termo inicial para exigir que o vício seja sanado, conta-se 

a partir do momento em que o vício tornou-se aparente, nos termos do 

artigo 26, incisos I e II do CDC, verbis: 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. Essa responsabilidade se estende mesmo depois de esgotado o 

prazo de garantia, limitada ao lapso regular de vida útil do produto, em seu 

uso ordinário, do qual foi fabricado. Nesse sentido, já se manifestou o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça; DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...). AÇÃO DE COBRANÇA 

AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO 

FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À 

FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 

EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. (...) 3. No mérito da causa, cuida-se 

de ação de cobrança ajuizada por vendedor de máquina agrícola, 

pleiteando os custos com o reparo do produto vendido. O Tribunal a quo 

manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido pelo ora 

recorrente, porquanto reconheceu sua responsabilidade pelo vício que 

inquinava o produto adquirido pelo recorrido, tendo sido comprovado que 

se tratava de defeito de fabricação e que era ele oculto. Com efeito, a 

conclusão a que chegou o acórdão, sobre se tratar de vício oculto de 

fabricação, não se desfaz sem a reapreciação do conjunto 

fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Não fosse por 

isso, o ônus da prova quanto à natureza do vício era mesmo do ora 

recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 333, inciso I, do CPC) 
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seja porque se trata de relação de consumo, militando em benefício do 

consumidor eventual déficit em matéria probatória. (...) 7. Cuidando-se de 

vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo 

de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a 

contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo 

durante a garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina 

consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no 

que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do 

bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar 

pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a 

garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não 

decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, 

mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, 

resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela 

reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não 

obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de 

garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. 

Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de 

um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. 

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (STJ 

REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012) Impõe esclarecer que a 

promovente afirma que a TV LED adquirida em abril/2017 apresentou 

defeito fora da garantia, entretanto, o defeito oculto somente foi 

identificado no ano de 2019, entretanto, verifico que ainda que o 

promovente alegue defeito oculto no produto adquirido (TV), não juntou 

aos autos, nenhum laudo que possa corroborar com suas alegações, mas 

tão somente, um orçamento, de forma parcial da cobrança de R$ 1.300,00. 

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, impõe consignar que o 

consumidor tem direito à “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, 

entretanto, o promovente não logrou êxito em comprovar as suas 

alegações de que o defeito apresentado caracteriza-se por defeito oculto. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b)rejeitar as preliminares 

arguidas; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007459-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SILVERIO REQUERIDO: LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A MARCOS 

VINICIUS SILVERIO ajuizou ação indenizatória em desfavor da LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA E MAGAZINE LUIZA S/A. Em síntese, 

alegou que comprou uma TV LED em 07/04/2017 R$ 2.599,01, vindo a 

apresentar defeito e procurando a assistência técnica, que não consertou 

o produto por estar fora da garantia, cobrando R$ 1.300,00 de orçamento 

para o conserto. Ao final, postulou o conserto do produto ou devolução do 

pago (R$ 2.599,01), assim como, indenização por danos morais. A liminar 

não foi concedida. Devidamente citada a promovida MAGAZINE 

apresentou contestação argüindo incompetência do juizado especial por 

necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva. No mérito, 

inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação. 

Devidamente citada a promovida LG apresentou contestação e sustentou 

inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação acostada e não houve impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Incompetência em razão da matéria. 

Complexidade da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial visto que o fato não foi 

desvendado por laudo técnico pelo promovente, ainda que tenha 

apresentado orçamento. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na 

petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a 

legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 
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ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos serão examinados, 

de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido vício do produto, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Vício do produto. Ato ilícito. Havendo vício de 

qualidade no produto, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo a 

que se destina ou lhe diminuindo o valor, o consumidor tem direito de exigir 

que o vício seja sanado. Isso não ocorrendo, com fulcro no disposto no 

artigo 18, §§ 1º e 2º do CDC, o consumidor poderá 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. Não havendo prazo convencionado 

neste sentido (garantia), prevalece o prazo legal de 30 dias (artigo 18, § 

1º, do do CDC). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. VEÍCULO. VÍCIO DE QUALIDADE. REPARO. PRAZO DO ART. 18, 

§ 1º, DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 

PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E 

SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL 

VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 7. Havendo vício de 

qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) 

dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do 

preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1º, I, II, e III, do 

CDC. 8. Esta Corte entende que, a depender das circunstâncias do caso 

concreto, o atraso injustificado e anormal na reparação de veículo pode 

caracterizar dano moral decorrente da má-prestação do serviço ao 

consumidor. (...) (STJ REsp 1673107/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) Impõe ainda 

consignar que o termo inicial para exigir que o vício seja sanado, conta-se 

a partir do momento em que o vício tornou-se aparente, nos termos do 

artigo 26, incisos I e II do CDC, verbis: 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. Essa responsabilidade se estende mesmo depois de esgotado o 

prazo de garantia, limitada ao lapso regular de vida útil do produto, em seu 

uso ordinário, do qual foi fabricado. Nesse sentido, já se manifestou o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça; DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...). AÇÃO DE COBRANÇA 

AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO 

FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À 

FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 

EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. (...) 3. No mérito da causa, cuida-se 

de ação de cobrança ajuizada por vendedor de máquina agrícola, 

pleiteando os custos com o reparo do produto vendido. O Tribunal a quo 

manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido pelo ora 

recorrente, porquanto reconheceu sua responsabilidade pelo vício que 

inquinava o produto adquirido pelo recorrido, tendo sido comprovado que 

se tratava de defeito de fabricação e que era ele oculto. Com efeito, a 

conclusão a que chegou o acórdão, sobre se tratar de vício oculto de 

fabricação, não se desfaz sem a reapreciação do conjunto 

fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Não fosse por 

isso, o ônus da prova quanto à natureza do vício era mesmo do ora 

recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 333, inciso I, do CPC) 

seja porque se trata de relação de consumo, militando em benefício do 

consumidor eventual déficit em matéria probatória. (...) 7. Cuidando-se de 

vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo 

de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a 

contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo 

durante a garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina 

consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no 

que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do 

bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar 

pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a 

garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não 

decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, 

mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, 

resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela 

reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não 

obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de 

garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. 

Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de 

um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. 

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (STJ 

REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012) Impõe esclarecer que a 

promovente afirma que a TV LED adquirida em abril/2017 apresentou 

defeito fora da garantia, entretanto, o defeito oculto somente foi 

identificado no ano de 2019, entretanto, verifico que ainda que o 

promovente alegue defeito oculto no produto adquirido (TV), não juntou 

aos autos, nenhum laudo que possa corroborar com suas alegações, mas 

tão somente, um orçamento, de forma parcial da cobrança de R$ 1.300,00. 

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, impõe consignar que o 

consumidor tem direito à “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, 

entretanto, o promovente não logrou êxito em comprovar as suas 

alegações de que o defeito apresentado caracteriza-se por defeito oculto. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b)rejeitar as preliminares 

arguidas; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009957-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009957-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: GS 

COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME Vistos, etc... REGINA APARECIDA 

DO NASCIMENTO ajuizou ação indenizatória em desfavor da GS 

COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e sustentou inexistência de ato ilícito, requerendo 

a improcedência da ação, litigância de má fé. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação, negando a relação contratual 

que gerou os débitos apontados. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL.COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia.2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ.3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente, no caso, 

será necessária prova pericial técnica para apurar se a assinatura 

constante na nota promissória apresentada pela promovida juntado na 

contestação é efetivamente da parte promovente. No caso concreto, por 

ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de 

complexa e, conseqüentemente, este juízo é incompetente para processar 

e julgar a presente demanda. Por fim, registro que a incompetência 

absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de 

ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, 

§1º do Código de Processo Civil. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)reconhecer de ofício a incompetência em razão da matéria deste juízo e, 

conseqüentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC; b)revogar a decisão que 

deferiu a tutela provisória de urgência, cessando integralmente todos os 

seus efeitos; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. 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. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010489-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010489-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANO ALVES ZANARDO REQUERIDO: TIM S/A, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc... FABIANO 

ALVES ZANARDO ajuizou ação indenizatória em desfavor da TIM S/ e 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Afirma a parte promovente 

que no dia 07/04/2019 adquiriu da promovida, um celular GALAXY S10 por 

R$ 3.898,00, com o brinde de um fone de ouvido sem fio GALAXY, 

entretanto, não recebeu a nota fiscal. Afirma que, ao solicitar o seu brinde, 

este foi negado tendo em vista que ao enviar o documento probatório da 

compra, enviou somente o cupom fiscal, já que, não havia recebido a nota 

fiscal, motivo pelo qual, teve negado o seu pedido do brinde. Ao final 

requer indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço, 

a nota fiscal e após o envio deste, o recebimento do brinde fone de ouvido 

sem fio. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a promovida 

apresentou contestação e arguiu carência da ação. No mérito, sustentou 

inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Carência da ação. A promovida argui a preliminar alegando a 

inexistência na inicial das provas que a promovente pretende comprovar 

suas alegações. Opino pela rejeição da preliminar, tendo em vista que, a 

inicial contém os argumentos e documentos probatórios de que houve o 

pedido do brinde, com a negativa. Assim, opino pela rejeição da preliminar. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido o 

descumprimento contratual, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidospodem ser comprovados por meio documental. Com fulcro 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Falha na prestação de serviço. Ato ilícito. Descumprimento contratual. Em 

se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o 

dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: 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. Desta forma, 

quando o prestador executa o serviço contratado de forma ineficiente, 

descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. Neste sentido: 

AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - DIREITO DO 
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CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE 

SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO 

ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de telefonia móvel, nos termos do 

caput e do parágrafo único, do art. 22 do CDC, deve ser prestado 

adequadamente, eficientemente, de maneira segura e contínua. Se 

descumprir essas determinações, a concessionária de serviço público 

será compelida a cumpri-las e reparar os danos causados, conforme firme 

entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em 

virtude de não poder contar com o uso dos serviços de telefonia móvel 

entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por falha da operadora ré, 

justamente no período de réveillon.3 - O valor fixado a título de indenização 

por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os vieses compensatório e 

desestimulatório, bem como respeita os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.4 - Os juros 

moratórios incidem a partir da data de citação nos casos de 

responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 3899296 

PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 

30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de 

Publicação: 16/09/2015) Em exame ao caso concreto, é fato incontroverso 

nos autos que não houve a entrega da nota fiscal ao promovente quando 

da aquisição do produto, já que, conforme se verifica, a nota fiscal 

somente fora entregue como cumprimento da liminar. Desse modo, pela 

insuficiência de provas favoráveis a parte promovida, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se pela 

falha na prestação de serviço, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 

Dano Moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a falha na 

prestação do serviço, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido tem o condão proporcior sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À 

ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE 

PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 

8. É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto 

de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano 

básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que 

possuem o mister de fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas 

delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado 

potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo 

em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte 

recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, 

ensejando, portando, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ 

REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in 

reipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de 

serviço público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

corte indevido da água, entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00. Da obrigação de Fazer. 

Entrega do brinde. O promovente afirma que possui o direito ao 

recebimento do brinde fone de ouvido sem fio pela aquisição do celular 

GALAXY S10, entretanto, o promovido comprova que o brinde ofertado é 

para relógio galaxy watch active preto, motivo pelo qual, improcedente o 

pedido formulado neste particular. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) condenar as promovidas, solidariamente, a pagarem a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c)confirmar os efeitos 

da liminar concedida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009383-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE REIS SOARES REQUERIDO: FEGURI PETROLEO 

LTDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Vistos etc., ANDRE REIS 

SOARES ajuizou ação indenizatória em desfavor da FEGURI PETROLEO 

LTDA e IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Em síntese, alegou que 

trabalha com UBER na cidade e abastece nos postos das promovidas, 

com direito ao desconto concedido por conta da parceria existente. Afirma 

que, no dia 14/06/2019 ao tentar abastecer na promovida FEGURI, por 

determinação do gerente, o desconto não fora concedido. Alega que, 

houve propagada enganosa. Ao final, requer o valor correspondente ao 

desconto não concedido (R$ 2,50), crédito de 100 pontos na conta ‘km de 

vantagem’, assim como, indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida IPIRANGA apresentou contestação e argüiu 

ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. 

Devidamente citada, a parte promovida FEGURI apresentou contestação e 

argüiu ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da 

audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da parte 

promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORESMOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADEPASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 

TERMOINICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIADA ACTIO NATA. MOMENTO 

DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nãohá ilegitimidade passiva nas 

hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão 

deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo 

a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como 

pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da 

demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a falha na prestação do serviço, a excludente de 

culpabilidade, o dano moral e material, pedido contraposto. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Propaganda 

enganosa. A publicidade enganosa proporciona uma distorção no 

processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que 

concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, 

ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das 

afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou 

parcialmente. Neste sentido, a lei consumerista preconiza em seu art. 37, § 

1°, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 37. É proibida toda 

publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade 

de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre 

outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 

violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou 

que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos 

deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 

informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Impõe esclarecer 

que a parte promovente afirmou que desenvolve suas atividades 

laborativas com UBER na cidade, motivo pelo qual, ao tentar abastercer na 

promovida FEGURI, por ser este um posto que participa do programa ‘km 

de vantagem’, que oferta descontos, foi negado o desconto por 

determinação do gerente. Em contrapartida, as promovidas alegam que 

não houve propaganda enganosa, sendo do conhecimento do promovente 

quais os postos de combustíveis participavam do programa de desconto, 

apresentando telas que demonstram a existência de aplicativo 

disponibilizado para os participantes de locais mais próximos de onde 

estes se encontram no momento em que necessitam abastecer, os postos 

que estão participando do programa. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; b)rejeitar a preliminar argüida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011582-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO MARCIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, onde alegou desconhecer o 

valor reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a declaração de 

inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 26593362, onde arguiu a preliminar inépcia da petição 

inicial. No mérito, sustentou a impossibilidade da declaração de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 279 de 700



inexistência do débito, a inocorrência de ato ilícito e do dano moral. Ao 

final, formulou pedido contraposto, postulou pela condenação em litigância 

de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 26373547 e a impugnação à contestação no ID. 

26960754. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Em análise do 

caso concreto, nota-se que o extrato original de balcão, não é 

considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte requerente. Ademais, a parte requerente colacionou no ID. 

24840068, o extrato que demostra a existência de restrição em seu nome. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano moral, o 

pedido contraposto e a litigância de má fé. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos 

do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo no valor de 

R$247,10, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (CPC, art. 373, I). Em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado apenas os relatórios de chamadas (ID. 

26593363), os quais não têm o condão probatório, pois tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas apresentadas pela parte requerida sobre a 

existência de vínculo contratual e mediante impugnação da parte 

requerente quanto a origem do débito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome da parte 

requerente nas instituições de restrição ao crédito (ID. 24840068), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova [...] (STJ, 4ª 

Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 

DJU 01/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, visto que não há 

restritivo pré-existente ao discutido nestes autos. Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe consignar que, 

embora a existência de outros restritivos posteriores (ID. 24840068), não 

afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. [...] 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Recurso Parcialmente Provido. (TJRS, 2ª Tur. Rec; R.I. 

nº 71004295929, Rel.: Ketlin Carla Pasa Casagrande, DJU 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação 

do dano moral na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 280 de 700



seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme explanado em 

tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$247,10 

(duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos); d) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(12/01/2017 - ID. 24840068, fl. 3) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais). 

f) indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de condenação em 

litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013585-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação de indenização 

por danos morais onde alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte 

requerida que resultou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão do 

restritivo e a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação no ID. 26764062, arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a ausência de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26925870 e a impugnação à 

contestação no ID. 27208538. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou no ID. 25377200, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de R$251,76, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se que a 

parte requerida não juntou qualquer documento que possa demonstrar a 

relação jurídica supostamente existente entre as partes. Assim, pela 

ausência de provas do vínculo contratual e da origem do crédito 

questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 
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nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 25377200), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de 

R$251,76 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos); d) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (15/07/2019 - ID. 25377200) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa fixa de 

R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012182-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINETE LUZIA ALVES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, etc... MARINETE LUZIA ALVES ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do ITAU UNIBANCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o 

crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e falta de 

interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta 

de Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de 

agir, tendo em vista que, a promovente não tentou resolver 

administrativamente. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 
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os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial visto que não houve impugnação expressa pela 

promovente, ademais, houve o reconhecimento do vínculo da promovente 

com o promovido, quando da apresentação da impugnação. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$ 1.823,02) torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado, extrato bancário com movimentações como a comprovar 

a relação contratual e a existência de débitos não adimplidos de utilização 

de cheque especial. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da 

ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; b)rejeitar as preliminares arguidas. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011952-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGO COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenizatória, onde alegou desconhecer o valor 

reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplente. Pleiteou a declaração de inexistência do crédito, 

a exclusão do restritivo e a indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação na ID. 24965577 e 

arguiu a preliminar inépcia da petição inicial. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, a existência de relação jurídica, ausência de 

ato ilícito e dano moral a ser indenizado. Formulou pedido contraposto, 

postulou pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do 

feito com aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada na ID. 26470902 e a impugnação à contestação 

na ID. 26956175. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 03/06/2003). Em análise do 

caso concreto, nota-se que o extrato original de balcão, não é 

considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte requerente. Ademais, a parte requerente colacionou na ID. 

24965577, o extrato que demostra a existência de restrição em seu nome. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano moral, o 

pedido contraposto e a litigância de má fé. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos 

do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no 

valor de R$19,61, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove 

a origem do suposto crédito, pois trata de fato constitutivo de seu direito 

(CPC, art. 373, inciso I). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se 

que a parte requerida não juntou qualquer documento que possa 

demonstrar a relação jurídica supostamente existente entre as partes. 
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Assim, pela ausência de provas do vínculo contratual e da origem do 

crédito questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 24965577), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme explanado em 

tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Posto 

isso, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$19,61 

(dezenove reais e sessenta e um centavos); d) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(03/10/2018 - ID. 24965577) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais); f) 

indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008340-66.2019.8.11.0001
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LETICIA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELO E MIRANDA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008340-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA DE OLIVEIRA UNTAR REQUERIDO: MELO E 

MIRANDA LTDA - EPP Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais com pedido liminar, onde alegou desconhecer o valor 

reivindicado pela parte requerida que resultou no protesto do seu nome. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a exclusão do protesto 

cartorário existente no seu nome. No mérito, pleiteou a declaração de 

inexistência de débito e a indenização por danos morais. A liminar foi 
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concedida, conforme o ID. 24096931. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação no ID. 25811623 e sustentou a 

regular contratação do serviço, a inocorrência de ato ilícito e do dano 

moral a ser indenizado. Ao final, pleiteou a improcedência do feito. Termo 

da audiência de conciliação foi acostada no ID. 25612809 e a impugnação 

à contestação no ID. 26090731. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

inciso LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência da relação contratual e a 

ocorrência de dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do 

Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não 

havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há 

mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no 

valor de R$133,33, torna-se imprescindível que a parte requerida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos pela parte requerida na 

contestação, mormente quanto a conversa do WhatsApp (ID. 25811623), 

verifico a contratação do serviço pela parte requerente. Ademais, não há 

nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido 

crédito (CPC, art. 373, inciso II), situação em que evidencia a legitimidade 

da dívida e que não há conduta ilícita por parte da requerida. Destaca-se 

também que, a parte requerente afirmou na petição inicial que não possuía 

relação contratual com a parte requerida e diante dos documentos 

apresentados, não impugnou especificamente e ainda mudou sua versão 

ao sustentar o descumprimento contratual. Assim diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita da parte requerida. Encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) revogar a decisão que deferiu a 

tutela provisória de urgência no ID. 24096931, cessando integralmente 

todos os seus efeitos; b) julgar improcedente os pedidos da ação 

proposta, extinguindo com resolução de mérito, nos termos do 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. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007694-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSELMA FAGUNDES PEREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc., JOSELMA FAGUNDES PEREIRA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da CLARO S.A. Em síntese, alegou que desde agosto/2018 vem 

sendo cobrado em valores acima do contratado, com pagamentos 

indevidos. Ao final, postulou pela devolução do valor pago a maior (R$ 

170,56), em dobro, assim como, indenização por danos morais. A liminar 

foi concedida. Devidamente citada, a promovida apresentou contestação 

na e sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, 

requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e 

não houve apresentação de impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança indevida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral e material. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança sem 

respaldo contratual. Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o 

Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser 

concebidos como o resultado da convergência de vontades totalmente 

livres dos pactuantes. Para Maria Helena Diniz “o principio da autonomia da 

vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no 

poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de 

vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados 

pela ordem jurídica”. (DINIZ, 2008, p.23). Desta forma, quando o prestador 

de serviço efetua cobrança com aspectos diversos do que foi 

expressamente pactuado, comete conduta ilícita. No caso concreto, a 

parte promovente alega que foi cobrada indevidamente pela linha que 

possui junto a promovida. Em contrapartida, a promovida alega que a 

promovente possui 3 linhas: 99226-1967, 99239-4281 e 99243-7918, fatos 

estes não impugnados pela promovente, sendo que, as faturas foram 

cobradas nos termos contratados, não havendo nenhum ato ilícito. Em 

exame do conjunto fático probatório, mormente quanto aos fatos e 

documentos juntados na presente ação nota-se que as alegações da 

parte promovente não prosperam, tendo em vista que as cobranças 

realizadas correspondem as linhas de titularidade da promovente. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da 

ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010693-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA ajuizou reclamação cível em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou é moradora da UC 6/304845-1, e que houve a 

cobrança, em duplicidade, da fatura de agosto/19 no valor de R$ 1.728,00 

e R$ 6.989,56, ambas com a informação de que tratam de parcelamento 

01/02 e 02/02, entretanto, o valor que tem pago mensalmente é abaixo do 

valor cobrado.Ao final postulou pela inexistência das faturas e danos 

morais. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e arguiu incompetência por necessidade de 

perícia técnica. No mérito, sustentou inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação eimpugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade da Matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Ato Ilícito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUALCIVILE ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃONORECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTODOAPELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de agosto/2019 nos valores de (R$ 1.728,00 e R$ 6.989,56), 

ademais verifico que a cobrança das faturas dos meses anteriores é 

inferior ao cobrado na referida fatura. Portanto, diante da irregularidade 

dacobrançana duplicidade do mês de agosto/2019 nos valores de (R$ 

1.728,00 e R$ 6.989,56), presumível a ilicitude de sua cobrança. Dano 

Moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 
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sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que, em regra, a simples 

cobrança indevida por meio de correspondência, embora caracterize 

conduta ilícita por si só, não caracteriza dano moral, visto que não tem o 

condão de levar a presunção de existência de dano moral na modalidade 

objetiva e subjetiva. Isto porque a esta modalidade de cobrança não 

denigre a imagem do consumidor e não gera sentimentos indesejados. 

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

(...) "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há 

inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano 

moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 

1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). (STJ AgRg no AREsp 

605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b)declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 1.728,00 (hum mil, setecentos e vinte 

e oito reais) e R$ 6.989,56(seis mil, novecentos e oitenta e nove reais, 

cinqüenta e seis centavos), referentes a fatura de parcelamento com 

vencimento em 30/08/2019; c)indeferir o pleito indenizatório de dano moral; 

d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012641-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc. GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da GOL LINHAS AEREAS S.A. Em síntese, 

afirma que adquiriu passagem aérea pela promovida, para o trecho Cuiabá

– Macéio com retorno para o dia 14/08/2019, entretanto, por miotivos de 

cancelamento do vôo, chegou somente no dia seguinte, 15/08/2019, com 

atraso de 13 horas. Ao final requer indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação 

esustentou a inexistência de culpa, requerendo a improcedência da ação. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido o atraso do 

voo/cancelamento do voo, a excludente de culpabilidade, o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Cancelamento de vôo/Atraso. Ato ilícito. As companhias de transporte 

aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da 

atividade econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 

4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, independentemente do motivo, quando há atraso na chegada do 

passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há serviço ineficiente 

e, consequentemente, ato ilícito. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO 

INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de 

menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. 

Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Do mesmo modo outros 

Tribunais também já se manifestaram: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO 

INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A 

situação tratada nos presentes autos - atraso de voo doméstico pelo 

período de 2 horas e 12 minutos -, por si só, não alça a categoria de dano 

moral puro passível de indenização pecuniária. Não tendo a autora se 

desincumbido de seu ônus probatório, é de ser mantido o veredicto no 

ponto em que indeferiu o pedido de indenização na esfera 

extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70069235554 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 

27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/11/2016) APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO 

HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO MEROS ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU 

PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de 

menos de 4 (quatro) horas em vôo ao qual iria embarcar o passageiro 

autor deste feito, não é capaz de causar dano de natureza moral em face 

deste último, haja vista tal lapso de tempo ser tolerável a lume do artigo 3º 

da Resolução nº 141 da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão 

pela qual a manutenção da sentença monocrática que julgou improcedente 

o pedido indenizatório feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - 
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AC: 10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2016) Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da 

Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação 

em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para 

o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a 

realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo 

consumidor. Impõe esclarecer que, a promovida reconhece que houve o 

cancelamento/atraso do voo tendo em vista que o aeroporto estava 

interditado, causando um atraso de 13h. Desta forma, encontra-se 

caracterizada conduta ilícita. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que o cancelamento/atraso de voo, em regra, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva (dano in 

re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e ansiedade. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A 

manutenção da cobrança indevida de valores que representam 

significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu orçamento 

familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo psicológico. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 70039190780, 

Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco AntonioAngelo, Julgado 

em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a promovida a 

pagar, a promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dezmil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011952-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGO COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenizatória, onde alegou desconhecer o valor 

reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplente. Pleiteou a declaração de inexistência do crédito, 

a exclusão do restritivo e a indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação na ID. 24965577 e 

arguiu a preliminar inépcia da petição inicial. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, a existência de relação jurídica, ausência de 

ato ilícito e dano moral a ser indenizado. Formulou pedido contraposto, 

postulou pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do 

feito com aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada na ID. 26470902 e a impugnação à contestação 

na ID. 26956175. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 03/06/2003). Em análise do 

caso concreto, nota-se que o extrato original de balcão, não é 

considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte requerente. Ademais, a parte requerente colacionou na ID. 

24965577, o extrato que demostra a existência de restrição em seu nome. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano moral, o 
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pedido contraposto e a litigância de má fé. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos 

do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no 

valor de R$19,61, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove 

a origem do suposto crédito, pois trata de fato constitutivo de seu direito 

(CPC, art. 373, inciso I). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se 

que a parte requerida não juntou qualquer documento que possa 

demonstrar a relação jurídica supostamente existente entre as partes. 

Assim, pela ausência de provas do vínculo contratual e da origem do 

crédito questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 24965577), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme explanado em 

tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Posto 

isso, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$19,61 

(dezenove reais e sessenta e um centavos); d) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(03/10/2018 - ID. 24965577) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais); f) 

indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009600-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BARROS DE ALENCAR BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009600-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA BARROS DE ALENCAR BEZERRA REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos etc. A 

parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, onde alegou desconhecer o 

valor reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a declaração de 

inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação na ID. 25964867 e sustentou o exercício regular do direito, a 

inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, a ausência de ato 

ilícito e dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência 

do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 25898897 e 

não fora apresentada a impugnação à contestação na ID. 27148030. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência da relação jurídica, a exigibilidade do débito e o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Dívida 

desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no 

prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do CC). Desta 

forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja 

prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando 

que a parte requerente nega a existência da obrigação que resultou no 

restritivo de crédito no valor de R$424,37, torna-se imprescindível que a 

parte requerida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata 

de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos 

comprovantes de recebimento de mercadorias anexados na defesa (ID. 

25964869, ID. 25964871, ID. 25964872, ID. 25964874, ID. 25964877, ID. 

25964879 e ID. 25964881), nota-se que a parte requerida comprovou a 

existência da relação contratual entre as partes, já que tal fato não foi 

impugnado pela parte requerente (art. 411, inciso III, do CPC). Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

exigibilidade do débito. Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência de relação contratual e de crédito em favor da 

parte requerida. Consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho a julgar improcedente os pedidos da ação 

proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013452-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DA SILVA ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013452-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERIKA DA SILVA ESTEVAM REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação 

de indenização por danos morais onde alegou desconhecer o valor 

reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência 

do débito, a exclusão do restritivo e a indenização pelos danos morais. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 

26698644 e sustentou a ausência de dano moral a ser indenizado. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito com a aplicação da Súmula 385 

do STJ. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 26833649 a 

impugnação à contestação no ID. 27038323. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR 

Revelia A parte requerente requer a decretação da revelia em razão da 

ausência de poderes específicos para transigir na carta de preposição. 

Tenho que no presente caso, não prospera o pedido de aplicação da 

revelia pelo fato da carta de preposição não constar poderes específicos 

para transigir, pois, neste caso, tem-se um rigorismo incompatível com os 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais. Neste sentido é o 

entendimento dos Tribunais Pátrios: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR. REVELIA NÃO 

CONFIGURADA. PREPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSIGIR. 

MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NÃO 

CARACTERIZADA. NULIDADE. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1 - Preliminar de Revelia. Preposto. Poderes para transigir. O 

réu, sendo pessoa jurídica, pode se fazer representar por preposto com 

poderes para transigir (art. 9º., § 4º., da Lei 9.099/1995). A ausência de 

tais poderes no instrumento de preposição não constitui nulidade absoluta 

e nem justifica a pena de revelia, prevista apenas para o caso de 

ausência do réu (art. 20), aplicando-se ao caso a regra do art. 13 da Lei 

de regência. Afastada a revelia, resta caracterizado o cerceamento de 

defesa, pelo que se anula o processo desde a sentença para reabertura 

da instrução, devendo o réu apresentar-se em audiência regularmente 

representado. 2 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJDF, 

2ª Tur. Rec; ACJ nº 20150710037943, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, DJU 

15/03/2016). NULIDADE DA SENTENÇA. PREPOSTO. JUNTADA DA CARTA 

DE PREPOSTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA POR AUSÊNCIA DE PODERES 

PARA TRANSIGIR. RIGORISMO QUE NÃO SE COADUNA COM OS 

PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, ENTRE ELES O 

DA INFORMALIDADE. [...]. (TJRS, 3ª Tur. Rec; RC. nº 71003077716, Rel. 

Eduardo Kraemer, DJU 13/10/2011). Ademais a carta de preposição 

apresentada na audiência de conciliação ID. 26698641, possui poderes 

especiais para transigir. Nesse tocante, opino pela rejeição da preliminar e 

passo a análise do mérito. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 
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prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de R$1.083,12, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se que a 

parte requerida não juntou qualquer documento que possa demonstrar a 

relação jurídica supostamente existente entre as partes. Assim, pela 

ausência de provas do vínculo contratual e da origem do crédito 

questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que embora a inclusão indevida de restritivo gere dano moral, a existência 

de outras restrições preexistentes (ID. 25346269, fl. 7) descaracteriza o 

dano, levando a presunção de que se trata de devedor contumaz, 

conforme no verbete sumular nº 385 do Superior Tribunal de Justiça: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Isto se justifica porque a imagem do 

consumidor perante a sociedade já está denegrida, inexistindo ofensa 

objetiva e, muito menos subjetiva, pois quem já é registrado como mau 

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ, 

REsp n. 1.002.985/RS). O assunto inclusive, já possui entendimento 

firmado também na Sistemática de Precedentes (tema 922, REsp n. 

1.386.424/MG): RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. 

SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ). 

[...] 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 

nº 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão 

Minª.: Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016). Por fim, impõe consignar que, 

embora a judicialização dos restritivos preexistentes afaste a aplicação da 

Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, não há 

prova nos autos de que o outro restritivo foi impugnado judicialmente. Por 

essas razões, não há dano moral caracterizado, tão somente mero 

aborrecimento. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a 

preliminar arguida; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: c) declarar a 

inexistência do débito de R$1.083,12(um mil e oitenta três reais e doze 

centavos); d) indeferir o pleito indenizatório de danos morais; e) 

determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013622-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA LUIZA DE PINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais onde alegou desconhecer o 

valor reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu 

nome nos órgãos de proteção de crédito. Pleiteou a declaração de 

inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação na ID. 27323427 e arguiu a preliminar inépcia da petição 

inicial. No mérito sustentou a regular contratação, a ausência de ato ilícito 

e de dano moral a ser indenizado. Ao final, formulou pedido contraposto, 

postulou pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 26925879 e a 

impugnação à contestação na ID. 27454529. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR 

Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código 

de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou na ID. 25381366, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, inciso LXXVIII, CF), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em Audiência de Instrução e 

Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito o dano moral, a litigância de má fé e o 

pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame 

das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(art. 396 do CC). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 
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devedor. No caso, considerando que a parte requerente nega a existência 

da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de R$152,67, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, nota-se que a parte requerida apresentou o relatório de chamada 

(ID. 27323430) e o contrato (ID. 27323428), supostamente assinado pela 

parte requerente. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa requerida Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em exame, a 

referida rubrica é visivelmente idêntica às exaradas nos documentos que 

instruem a inicial, o que torna desnecessária a perícia. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (TJRS, 3ª Tur. Cív; RC nº 

71005028071, Rel.: Roberto Arriada Lorea, DJU 11/09/2014). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Consequentemente, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte requerida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte requerente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (TJRS, 4ª Tur. Rec., Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base 

nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do 

caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no 

tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte requerente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID. 25381366, é 

possível apurar que a parte requerente ainda deva o valor de R$152,67 

(cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Por esta 

razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do 

elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) 

julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte requerente a pagar à parte requerida o débito de R$152,67 (cento e 

cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da contestação; d) indeferir o 

pedido de litigância de má-fé; e) diante da improcedência do pleito inicial e 

da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007082-21.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: DILMA FERRARI DA ROCHA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. Vistos. A parte requerente ajuizou Ação de indenizatória, 

onde relata que adquiriu o itinerário de Curitiba/PR - São Paulo/SP - 

Cuiabá/MT, com data de saída em 08/12/2019 às 06h50min, chegando ao 

seu destino às 11h10min (ID. 23771496). Narra que chegou ao aeroporto 

de Curitiba às 05h15min conforme o detalhamento da viagem pelo 

aplicativo do UBER (ID. 23771493) e devido à demora no atendimento, foi 

informado pelo atendente que o check-in havia encerrado. Afirma que 

arcou com o custo de outra passagem, mas que de fato ocorreu 

overbooking. Pleiteia a devolução do valor de R$398,50 e a indenização 

pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 25273863 e sustentou ausência do dever de indenizar 

em razão da ocorrência de no show, a culpa do passageiro, o 

descabimento dos danos materiais e a inocorrência de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 25327144 e a impugnação à 

contestação na movimentação 25639731. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 
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disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação de serviço, a ocorrência de 

overbooking, excludente de responsabilidade, o dano material e moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Fatos 

controvertidos. Em exame do conjunto probatório disponível nos autos, 

embora a não ocorrência do embarque da parte requerente seja 

incontroverso, nota-se que as provas produzidas são insuficientes para 

elucidar o seu motivo, visto que a passageira afirma que ocorreu 

overbooking e a companhia sustenta o atraso e consequentemente o no 

show. Impõe consignar que, nestas situações, 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, conforme preconiza o artigo 

6º da Lei nº 9.099/95. Em situação similar também dispõe os artigos 5º da 

Lei nº 9.099/95 e 375 do Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a 

parte requerente junta nos autos o comprovante do UBER que demostra a 

sua chegada às 05h15min no aeroporto de Curitiba (ID. 23771493). 

Ademais o comprovante do pagamento realizado pela consumidora regista 

o horário de 06h26min (ID. 23771491). Assim, tenho por verossímil as 

alegações da parte requerente, por se aproximar das provas reunidas nos 

autos, pois demonstra a pontualidade para o procedimento de embarque, 

bem como, a parte requerida não apresentou nenhuma lista dos 

passageiros do voo G3 1121, para comprovar a disponibilidade dos 

assentos adquiridos pela consumidora. Portanto, reconheço a ocorrência 

de overbooking e consequentemente falha na prestação de serviço pela 

parte requerida. Cancelamento de voo. Overbooking. As alegações da 

parte requerente são verossímeis quando alega ter havido overbooking 

fato evidenciado pelas conclusões acima. Patente, pois a ocorrência de 

falha na prestação do serviço consistente no ato ilícito denominado 

overbooking. E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

falha na prestação do serviço, consistente em overbooking configura 

hipótese de dano moral in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do 

abalo psicológico sofrido pela vítima, uma vez que o fato por si só induz a 

existência da ofensa moral. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. 

DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral 

oriundo de overbooking prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, 

visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da 

experiência comum. [...] (STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp nº 810779/RJ, Rel. 

Min.: Maria Isabel Galloti, DJU 28/06/2011). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

OVERBOOKING. ATRASO DE VÔO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO 

PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 

CONTROLE PELO STJ. PEDIDO CERTO. I - É cabível o pagamento de 

indenização por danos morais à passageiros que, por causa de 

overbooking, só conseguem embarcar várias horas depois, tendo 

inclusive que concluir a viagem à sua cidade de destino por meio de 

transporte rodoviário, situação que lhes causou indiscutível 

constrangimento e aflição, decorrendo o prejuízo, em casos que tais, da 

prova do atraso em si e da experiência comum. [...] (STJ, 3ª Turma, REsp 

567158/SP, Rel. Min.: Castro Filho, DJU 25/11/2003). O contato de 

transporte aéreo tem natureza consumerista, regida pelo artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor e, portanto, tratando-se de 

responsabilidade objetiva a transportadora que incorre em falha na 

prestação do serviço: Artigo 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. 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 propósito, precedente 

em casos similares: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PASSAGEM AÉREA. COMPRA CONCRETIZADA. IMPEDIMENTO DE 

EMBARQUE POR PARTE DA COMPANHIA. AQUISIÇÃO DE NOVOS 

BILHETES. DANO MORAL CARACTERIZADO. Os autores demonstraram 

suficientemente que a compra dos bilhetes aéreos adquiridos no site da 

empresa aérea foi devidamente confirmada, não havendo falar, pois, em 

mera reserva dependente de posterior autorização de pagamento pelo 

banco emissor do cartão de crédito utilizado. Assim, não era possível 

serem os autores compelidos a adquirir novos bilhetes, o que se mostrou 

necessário para a realização da viagem planejada. Caso em que o 

episódio não se limitou a um simples aborrecimento, ainda mais porque 

ocorrido em outro país, sabida a dificuldade de comunicação, mesmo em 

sendo o espanhol a língua falada no Chile. Dano moral caracterizado, 

também sob o aspecto punitivo, porque mesmo depois de os autores 

comprovarem a aquisição dos bilhetes, a ré recusou-se a restituir o valor 

pago em Santiago do Chile, obrigando-os a buscar em juízo o valor 

indevidamente cobrado. Precedente desta Turma (recurso nº 

71003882065). RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 1ª Tur. Rec; RC nº 

71004242137, Rel.: Pedro Luiz Pozza, DJU 03/09/2013). Isto posto, 

configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, consistente na ocorrência de 

overbooking, imperiosa a reparação material e moral dela decorrente, pois 

se trata de responsabilidade objetiva. Dano material Quem ocasiona dano 

material a outrem tem o dever de indenizá-lo (CC, art. 186). Nos termos do 

artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser evidenciado na 

modalidade perdas emergentes ou lucros cessantes. Independentemente 

da modalidade de dano material, diferentemente do dano moral, este não 

se presume, deve ser integralmente comprovado. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. 

DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. [...] 

(TJDF, 3ª Tur. Rec. JEC, ACJ nº 20150610060419, Rel.: Sandra Reves 

Vasques Tonussi, DJU 02/02/2016). Em análise do caso, nota-se que a 

parte requerente alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes no valor de R$398,50 (trezentos e noventa e oito reais 

e cinquenta centavos), referente a ausência de prestação de serviço nos 

moldes contratados. Todavia, em exame das provas disponíveis nos 

autos, não há como ser deferido o dano material por falta de prova. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a ocorrência do overbooking, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, na modalidade in re 

ipsa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de overbooking 

prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e 

decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. [...] 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp nº 

810779/RJ, Rel. Min.: Maria Isabel Galloti, DJU 28/06/2011). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. ATRASO DE VÔO. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR 

REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. 

PEDIDO CERTO. I - É cabível o pagamento de indenização por danos 

morais à passageiros que, por causa de overbooking, só conseguem 

embarcar várias horas depois, tendo inclusive que concluir a viagem à sua 

cidade de destino por meio de transporte rodoviário, situação que lhes 

causou indiscutível constrangimento e aflição, decorrendo o prejuízo, em 

casos que tais, da prova do atraso em si e da experiência comum. [...] 

Recurso não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 567158/SP, Rel. Min.: 

Castro Filho, DJU 25/11/2003). Por essas razões, o dano moral 
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encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: b) indeferir o pleito indenizatório por danos materiais; 

c) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (08/10/2019 - ID. 24759511) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011952-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGO COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenizatória, onde alegou desconhecer o valor 

reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplente. Pleiteou a declaração de inexistência do crédito, 

a exclusão do restritivo e a indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação na ID. 24965577 e 

arguiu a preliminar inépcia da petição inicial. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, a existência de relação jurídica, ausência de 

ato ilícito e dano moral a ser indenizado. Formulou pedido contraposto, 

postulou pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do 

feito com aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada na ID. 26470902 e a impugnação à contestação 

na ID. 26956175. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 03/06/2003). Em análise do 

caso concreto, nota-se que o extrato original de balcão, não é 

considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte requerente. Ademais, a parte requerente colacionou na ID. 

24965577, o extrato que demostra a existência de restrição em seu nome. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano moral, o 

pedido contraposto e a litigância de má fé. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos 

do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no 

valor de R$19,61, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove 

a origem do suposto crédito, pois trata de fato constitutivo de seu direito 

(CPC, art. 373, inciso I). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se 

que a parte requerida não juntou qualquer documento que possa 

demonstrar a relação jurídica supostamente existente entre as partes. 

Assim, pela ausência de provas do vínculo contratual e da origem do 

crédito questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 24965577), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 
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modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme explanado em 

tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Posto 

isso, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$19,61 

(dezenove reais e sessenta e um centavos); d) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(03/10/2018 - ID. 24965577) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais); f) 

indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009282-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARLEY DA SILVA CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, onde alegou 

desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a 

declaração de inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26100027, onde arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a impossibilidade da 

declaração de inexistência do débito, a inocorrência de ato ilícito e do dano 

moral. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela condenação 

em litigância de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência 

de conciliação foi acostada no ID. 25871835 e não houve impugnação à 

contestação, conforme ID. 27149207. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 
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do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou no ID. 24267523, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência de relação contratual, o dano moral, pedido contraposto e 

litigância de má fé. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame 

das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(art. 396 do CC). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte requerente nega a existência 

da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de R$97,04, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, mormente quanto a gravação disponível no ID. 26100028, resta 

comprovado a adesão da parte requerente ao plano Vivo Controle pela 

parte requerente. Importante mencionar que consta no áudio as seguintes 

informações: o nome da parte requerente (Karley da Silva Chaves), data 

de nascimento (22/05/1983), nome da genitora (Lenil Rainha da Silva), 

número do CPF (sob nº 003.536.241-36), endereço (Rua Seis, casa 22, 

quadra 05, no bairro Jardim Aroeira, CEP 78.056-412, Cuiabá-MT). 

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia fonética 

para comprovar a autenticidade da voz da parte requerente, no caso em 

exame, considero-a como autêntica a referido áudio diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Relevante 

consignar também que a gravação telefônica não agride o direito à 

inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII, 

CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos interlocutores. 

Neste sentido: REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS 

INTERLOCUTORES. ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada por um dos 

interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo apta sua 

utilização no convencimento do juiz sentenciante. [...] (STJ, 5ª Turma, 

AgRg no AREsp nº 721.244/RJ, Rel. Min.: Jorge Mussi, DJU 01/06/2017). 

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência da 

relação e do crédito em favor da parte requerida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

requerida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte requerente. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR 

PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO 

FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) Em síntese, para que o pedido 

contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela 

parte requerida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no 

tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte requerente, é devido o pedido contraposto 

no valor de R$97,04 (noventa e sete reais e quatro centavos). Por esta 

razão, o pedido contraposto deve ser acolhido parcialmente. Litigância de 

má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Logo, não merece 

acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar improcedente os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) julgar parcialmente 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente a 

pagar à parte requerida a quantia de R$97,04 (noventa e sete reais e 

quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

contestação; d) indeferir o pedido de litigância de má fé; e) diante da 

improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, 

para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, 

retifique-se o cadastro das partes para inverter os polos ativo e passivo. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 
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Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009674-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA LEITE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009674-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA LEITE COELHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, onde alegou 

desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a 

exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26174789, onde arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a regular contratação do 

serviço, a inocorrência de ato ilícito e do dano moral. Ao final, postulou 

pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do feito. 

Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 25926662 e não 

houve impugnação à contestação, conforme o ID. 27149216. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, 

nota-se que o comprovante de residência em nome da parte requerente, 

pois juntou a certidão de nascimento que comprova que o titular da 

unidade consumidora é o genitor do seu filho (ID. 24348017). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

inciso LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

requerida, a ocorrência de dano moral e a litigância de má fé. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Dívida 

desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no 

prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 CC). Desta 

forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja 

prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando 

que a parte requerente nega a existência da obrigação que resultou no 

restritivo de crédito no valor de R$93,00, torna-se imprescindível que a 

parte requerida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata 

de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos pela parte requerida na 

contestação, mormente quanto as faturas (ID. 26175441) e o relatório de 

chamadas (ID. 26175442), que não foram impugnados pela parte 

requerente. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da requerida. Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte requerida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Logo, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do 

elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: c) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BARBARA FERNANDA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012747-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA FERNANDA SOARES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. BARBARA FERNANDA 

SOARES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor da TIM 

CELULAR S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou e argüiu incompetência do juizado especial por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação, 

impugnando o pedido de justiça gratuita. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Gratuidade. Analisado na fase de 

admissibilidade recursal. Isto porque, conforme preconizado pelo artigo 55 

da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em 

custas e honorários de advogado, razão pela qual, desnecessária a 

análise do pedido de Justiça Gratuita no momento da sentença, pedido 

esse que será examinado no momento da admissibilidade de eventual 

recurso inominado que possa ser interposto. Preliminar. Incompetência em 

razão da matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial, visto 

que não fora juntado aos autos, nenhum documento para a realização de 

perícia técnica. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, conseqüentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 73,90, R$ 73,90, R$ 73,90 e R$ 38,15), com 

vencimentos em 15/12/2018, 15/01/2019, 15/02/2019 e 15/03/2019 

respectivamente, torna-se imprescindível que a empresa promovida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de (R$ 73,90, R$ 73,90, R$ 

73,90 e R$ 38,15), com vencimentos em 15/12/2018, 15/01/2019, 

15/02/2019 e 15/03/2019 respectivamente, entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 73,90 (setenta e três reais, noventa centavos), R$ 

73,90 (setenta e três reais, noventa centavos), R$ 73,90 (setenta e três 

reais, noventa centavos) e R$ 38,15 (trinta e oito reais, quinze centavos), 
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com vencimentos em 15/12/2018, 15/01/2019, 15/02/2019 e 15/03/2019 

respectivamente; c) condenar a parte promovida a pagar a 

partepromovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d)determinar que a parte promovida, 

no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada 

a R$12.000,00; e)rejeitar a preliminar argüida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012989-74.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: EDSON FERREIRA DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação de indenização 

por danos morais onde alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte 

requerida que resultou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão do 

restritivo e a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação no ID. 26887101, arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a ausência de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26752454 e a impugnação à 

contestação no ID. 27282593. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou no ID. 25225470, fl. 05, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de R$841,05, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se que a 

parte requerida não juntou qualquer documento que possa demonstrar a 

relação jurídica supostamente existente entre as partes. Assim, pela 

ausência de provas do vínculo contratual e da origem do crédito 

questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 25225470, fl. 05), em regra, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de 

crédito tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 
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razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de 

R$841,05 (oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos); d) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (14/09/2019 - ID. 25225470, fl. 05) por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa fixa 

de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013622-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA LUIZA DE PINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais onde alegou desconhecer o 

valor reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu 

nome nos órgãos de proteção de crédito. Pleiteou a declaração de 

inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação na ID. 27323427 e arguiu a preliminar inépcia da petição 

inicial. No mérito sustentou a regular contratação, a ausência de ato ilícito 

e de dano moral a ser indenizado. Ao final, formulou pedido contraposto, 

postulou pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 26925879 e a 

impugnação à contestação na ID. 27454529. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR 

Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código 

de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou na ID. 25381366, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, inciso LXXVIII, CF), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em Audiência de Instrução e 

Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito o dano moral, a litigância de má fé e o 

pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame 

das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(art. 396 do CC). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte requerente nega a existência 

da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de R$152,67, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, nota-se que a parte requerida apresentou o relatório de chamada 

(ID. 27323430) e o contrato (ID. 27323428), supostamente assinado pela 

parte requerente. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa requerida Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em exame, a 

referida rubrica é visivelmente idêntica às exaradas nos documentos que 

instruem a inicial, o que torna desnecessária a perícia. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (TJRS, 3ª Tur. Cív; RC nº 

71005028071, Rel.: Roberto Arriada Lorea, DJU 11/09/2014). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Consequentemente, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 
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31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte requerida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte requerente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (TJRS, 4ª Tur. Rec., Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base 

nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do 

caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no 

tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte requerente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID. 25381366, é 

possível apurar que a parte requerente ainda deva o valor de R$152,67 

(cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Por esta 

razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do 

elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) 

julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte requerente a pagar à parte requerida o débito de R$152,67 (cento e 

cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da contestação; d) indeferir o 

pedido de litigância de má-fé; e) diante da improcedência do pleito inicial e 

da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011952-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGO COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenizatória, onde alegou desconhecer o valor 

reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplente. Pleiteou a declaração de inexistência do crédito, 

a exclusão do restritivo e a indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação na ID. 24965577 e 

arguiu a preliminar inépcia da petição inicial. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, a existência de relação jurídica, ausência de 

ato ilícito e dano moral a ser indenizado. Formulou pedido contraposto, 

postulou pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do 

feito com aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada na ID. 26470902 e a impugnação à contestação 

na ID. 26956175. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 03/06/2003). Em análise do 

caso concreto, nota-se que o extrato original de balcão, não é 

considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte requerente. Ademais, a parte requerente colacionou na ID. 

24965577, o extrato que demostra a existência de restrição em seu nome. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano moral, o 

pedido contraposto e a litigância de má fé. Assim, estando delimitado o 
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conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos 

do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no 

valor de R$19,61, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove 

a origem do suposto crédito, pois trata de fato constitutivo de seu direito 

(CPC, art. 373, inciso I). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se 

que a parte requerida não juntou qualquer documento que possa 

demonstrar a relação jurídica supostamente existente entre as partes. 

Assim, pela ausência de provas do vínculo contratual e da origem do 

crédito questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 24965577), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme explanado em 

tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Posto 

isso, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$19,61 

(dezenove reais e sessenta e um centavos); d) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(03/10/2018 - ID. 24965577) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais); f) 

indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005108-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CLEYSON TORRES DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 302 de 700



Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005108-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN CLEYSON TORRES DUTRA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. WILLIAN CLEYSON 

TORRES DUTRA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Em síntese, alegou que desconhece 

o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou no restritivo 

de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedênciada ação, litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação 

e impugnação à contestação,reconhecendo o vínculo, motivo pelo qual, 

entende que a ação deve ser extinta por desistência. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de (R$64,81)torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado, comprovando a relação contratual e a existência de 

débitos não adimplidos, que foram reconhecidos expressamente pelo 

promovente, não havendo que se falar em desistência da ação. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Litigância de má-fé A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009282-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARLEY DA SILVA CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, onde alegou 

desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a 

declaração de inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26100027, onde arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a impossibilidade da 

declaração de inexistência do débito, a inocorrência de ato ilícito e do dano 

moral. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela condenação 

em litigância de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência 

de conciliação foi acostada no ID. 25871835 e não houve impugnação à 

contestação, conforme ID. 27149207. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 
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imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou no ID. 24267523, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência de relação contratual, o dano moral, pedido contraposto e 

litigância de má fé. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame 

das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(art. 396 do CC). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte requerente nega a existência 

da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de R$97,04, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, mormente quanto a gravação disponível no ID. 26100028, resta 

comprovado a adesão da parte requerente ao plano Vivo Controle pela 

parte requerente. Importante mencionar que consta no áudio as seguintes 

informações: o nome da parte requerente (Karley da Silva Chaves), data 

de nascimento (22/05/1983), nome da genitora (Lenil Rainha da Silva), 

número do CPF (sob nº 003.536.241-36), endereço (Rua Seis, casa 22, 

quadra 05, no bairro Jardim Aroeira, CEP 78.056-412, Cuiabá-MT). 

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia fonética 

para comprovar a autenticidade da voz da parte requerente, no caso em 

exame, considero-a como autêntica a referido áudio diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Relevante 

consignar também que a gravação telefônica não agride o direito à 

inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII, 

CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos interlocutores. 

Neste sentido: REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS 

INTERLOCUTORES. ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada por um dos 

interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo apta sua 

utilização no convencimento do juiz sentenciante. [...] (STJ, 5ª Turma, 

AgRg no AREsp nº 721.244/RJ, Rel. Min.: Jorge Mussi, DJU 01/06/2017). 

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência da 

relação e do crédito em favor da parte requerida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

requerida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte requerente. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR 

PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO 

FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) Em síntese, para que o pedido 

contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela 

parte requerida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no 

tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte requerente, é devido o pedido contraposto 

no valor de R$97,04 (noventa e sete reais e quatro centavos). Por esta 

razão, o pedido contraposto deve ser acolhido parcialmente. Litigância de 

má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Logo, não merece 

acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar improcedente os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) julgar parcialmente 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente a 

pagar à parte requerida a quantia de R$97,04 (noventa e sete reais e 

quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

contestação; d) indeferir o pedido de litigância de má fé; e) diante da 

improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, 

para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, 

retifique-se o cadastro das partes para inverter os polos ativo e passivo. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010693-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 304 de 700



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010693-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA ajuizou reclamação cível em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou é moradora da UC 6/304845-1, e que houve a 

cobrança, em duplicidade, da fatura de agosto/19 no valor de R$ 1.728,00 

e R$ 6.989,56, ambas com a informação de que tratam de parcelamento 

01/02 e 02/02, entretanto, o valor que tem pago mensalmente é abaixo do 

valor cobrado.Ao final postulou pela inexistência das faturas e danos 

morais. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e arguiu incompetência por necessidade de 

perícia técnica. No mérito, sustentou inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação eimpugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade da Matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Ato Ilícito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUALCIVILE ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃONORECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTODOAPELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de agosto/2019 nos valores de (R$ 1.728,00 e R$ 6.989,56), 

ademais verifico que a cobrança das faturas dos meses anteriores é 

inferior ao cobrado na referida fatura. Portanto, diante da irregularidade 
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dacobrançana duplicidade do mês de agosto/2019 nos valores de (R$ 

1.728,00 e R$ 6.989,56), presumível a ilicitude de sua cobrança. Dano 

Moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que, em regra, a simples 

cobrança indevida por meio de correspondência, embora caracterize 

conduta ilícita por si só, não caracteriza dano moral, visto que não tem o 

condão de levar a presunção de existência de dano moral na modalidade 

objetiva e subjetiva. Isto porque a esta modalidade de cobrança não 

denigre a imagem do consumidor e não gera sentimentos indesejados. 

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

(...) "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há 

inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano 

moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 

1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). (STJ AgRg no AREsp 

605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b)declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 1.728,00 (hum mil, setecentos e vinte 

e oito reais) e R$ 6.989,56(seis mil, novecentos e oitenta e nove reais, 

cinqüenta e seis centavos), referentes a fatura de parcelamento com 

vencimento em 30/08/2019; c)indeferir o pleito indenizatório de dano moral; 

d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012641-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc. GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da GOL LINHAS AEREAS S.A. Em síntese, 

afirma que adquiriu passagem aérea pela promovida, para o trecho Cuiabá

– Macéio com retorno para o dia 14/08/2019, entretanto, por miotivos de 

cancelamento do vôo, chegou somente no dia seguinte, 15/08/2019, com 

atraso de 13 horas. Ao final requer indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação 

esustentou a inexistência de culpa, requerendo a improcedência da ação. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido o atraso do 

voo/cancelamento do voo, a excludente de culpabilidade, o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Cancelamento de vôo/Atraso. Ato ilícito. As companhias de transporte 

aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da 

atividade econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 

4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, independentemente do motivo, quando há atraso na chegada do 

passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há serviço ineficiente 

e, consequentemente, ato ilícito. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO 

INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de 

menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. 

Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Do mesmo modo outros 

Tribunais também já se manifestaram: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO 

INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A 

situação tratada nos presentes autos - atraso de voo doméstico pelo 

período de 2 horas e 12 minutos -, por si só, não alça a categoria de dano 

moral puro passível de indenização pecuniária. Não tendo a autora se 

desincumbido de seu ônus probatório, é de ser mantido o veredicto no 

ponto em que indeferiu o pedido de indenização na esfera 

extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70069235554 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 

27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/11/2016) APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO 

HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO MEROS ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU 

PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de 

menos de 4 (quatro) horas em vôo ao qual iria embarcar o passageiro 
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autor deste feito, não é capaz de causar dano de natureza moral em face 

deste último, haja vista tal lapso de tempo ser tolerável a lume do artigo 3º 

da Resolução nº 141 da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão 

pela qual a manutenção da sentença monocrática que julgou improcedente 

o pedido indenizatório feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - 

AC: 10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2016) Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da 

Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação 

em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para 

o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a 

realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo 

consumidor. Impõe esclarecer que, a promovida reconhece que houve o 

cancelamento/atraso do voo tendo em vista que o aeroporto estava 

interditado, causando um atraso de 13h. Desta forma, encontra-se 

caracterizada conduta ilícita. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que o cancelamento/atraso de voo, em regra, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva (dano in 

re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e ansiedade. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A 

manutenção da cobrança indevida de valores que representam 

significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu orçamento 

familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo psicológico. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 70039190780, 

Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco AntonioAngelo, Julgado 

em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a promovida a 

pagar, a promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dezmil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012223-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAX WALLENN CARVALHO DE ARAUJO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, onde 

alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a 

declaração de inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26756981, onde arguiu as preliminares 

inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou 

a impossibilidade da declaração de inexistência do débito, a inocorrência 

de ato ilícito e do dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto e pela 

improcedência do feito com aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26513590 e a impugnação à 

contestação no ID. 27229444. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou no ID. 25028871, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, 

o simples fato de a parte requerente ter imputado à parte requerida a 

prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do 

conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu 

interesse processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o 

Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste sentido: INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, 
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uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis (Teoria da Asserção), 

ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. 

Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação do autor, 

realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado posteriormente na 

instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 

3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min.: 

Humberto Martins, DJU 16/10/2007). Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

requerida causou dano moral à parte requerente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Importante destacar que não há 

necessidade de esgotamento da via administrativa para que a parte 

requerente possa ingressar com a demanda judicial, sob pela de fragrante 

violação do Princípio do Acesso a Justiça. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

observo que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras 

provas em Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da 

narrativa das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano 

moral e o pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo no valor de 

R$193,06, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (CPC, art. 373, I). Em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado apenas os relatórios de chamadas (ID. 

26756982), os quais não têm o condão probatório, pois tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas apresentadas pela parte requerida sobre a 

existência de vínculo contratual e mediante impugnação da parte 

requerente quanto a origem do débito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que embora a inclusão indevida de restritivo 

gere dano moral, a existência de outras restrições preexistentes (id. 

23073150) descaracteriza o dano, levando a presunção de que se trata 

de devedor contumaz, conforme no verbete sumular nº 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Isto se justifica 

porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está denegrida, 

inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva, pois quem já é 

registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por 

mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção 

ao crédito (STJ, REsp n. 1.002.985/RS). O assunto inclusive, já possui 

entendimento firmado também na Sistemática de Precedentes (tema 922, 

REsp n. 1.386.424/MG): RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento 

(Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Minª.: Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016). 

Por fim, impõe consignar que, embora a judicialização dos restritivos 

preexistentes afaste a aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, no presente caso, não há prova nos autos de que o outro 

restritivo foi impugnado judicialmente. Por essas razões, não há dano 

moral caracterizado, tão somente mero aborrecimento. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme explanado em 

tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar as 

preliminares arguidas; b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: c) 

declarar a inexistência do débito de R$193,06 (cento e noventa e três 

reais e seis centavos); d) indeferir o pleito indenizatório de danos morais; 

e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais). f) 

indeferir o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012747-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA FERNANDA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012747-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA FERNANDA SOARES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. BARBARA FERNANDA 

SOARES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor da TIM 

CELULAR S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou e argüiu incompetência do juizado especial por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de 
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culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação, 

impugnando o pedido de justiça gratuita. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Gratuidade. Analisado na fase de 

admissibilidade recursal. Isto porque, conforme preconizado pelo artigo 55 

da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em 

custas e honorários de advogado, razão pela qual, desnecessária a 

análise do pedido de Justiça Gratuita no momento da sentença, pedido 

esse que será examinado no momento da admissibilidade de eventual 

recurso inominado que possa ser interposto. Preliminar. Incompetência em 

razão da matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial, visto 

que não fora juntado aos autos, nenhum documento para a realização de 

perícia técnica. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, conseqüentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de (R$ 73,90, R$ 73,90, R$ 73,90 e R$ 38,15), com 

vencimentos em 15/12/2018, 15/01/2019, 15/02/2019 e 15/03/2019 

respectivamente, torna-se imprescindível que a empresa promovida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhuma prova que possa corroborar com os 

argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in 

reipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor cadastrado 

nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de (R$ 73,90, R$ 73,90, R$ 

73,90 e R$ 38,15), com vencimentos em 15/12/2018, 15/01/2019, 

15/02/2019 e 15/03/2019 respectivamente, entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 73,90 (setenta e três reais, noventa centavos), R$ 

73,90 (setenta e três reais, noventa centavos), R$ 73,90 (setenta e três 

reais, noventa centavos) e R$ 38,15 (trinta e oito reais, quinze centavos), 

com vencimentos em 15/12/2018, 15/01/2019, 15/02/2019 e 15/03/2019 

respectivamente; c) condenar a parte promovida a pagar a 

partepromovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d)determinar que a parte promovida, 

no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada 

a R$12.000,00; e)rejeitar a preliminar argüida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013475-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013475-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com indenização por danos morais, onde alegou desconhecer os valores 

reivindicados pela parte requerida que resultou na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a exclusão dos restritivos, 

pleiteou a declaração de inexistência do débito e a indenização pelos 

danos morais. A liminar foi concedida conforme ID. 25695717. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 

27242846, onde arguiu a preliminar inépcia da petição inicial. No mérito, 

sustentou a impossibilidade de declarar a inexistência do débito, a 

inocorrência de ato ilícito e do dano moral. Ao final, formulou pedido 

contraposto, postulou pela condenação em litigância de má fé e pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no 

ID. 26835450 e a impugnação à contestação no ID. 27264685. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base 

nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, 

nota-se que o extrato original de balcão, não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, mas sim para 

comprovar a existência do direito material em favor da parte requerente. 

Ademais, a parte requerente colacionou no ID. 25352661, o extrato que 

demostra a existência de restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de 

inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito, o dano moral, o pedido contraposto e a litigância de 

má fé. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, 

necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No 

caso, considerando que a parte requerente nega a existência da 

obrigação que resultou nos restritivos nos valores de R$60,98 e R$62,41, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 

373, I). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado apenas a ficha cadastral (ID. 27242848) e os 

histórico de contas (ID. 27242849), os quais não têm o condão probatório, 

pois tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, 

pela insuficiência de provas apresentadas pela parte requerida sobre a 

existência de vínculo contratual e mediante impugnação da parte 

requerente quanto a origem do débito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome da parte 

requerente nas instituições de restrição ao crédito (ID. 25352661), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova [...] (STJ, 4ª 

Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 

DJU 01/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, visto que não há 

restritivo pré-existente ao discutido nestes autos. Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral 

na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada 
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formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos 

termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto no 

Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. 

Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. 

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida na 25695717, remetendo a discussão 

quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do Princípio do Contraditório; b) rejeitar a 

preliminar arguida; c) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: d) declarar a 

inexistência dos débitos deR$60,98 (sessenta reais e noventa e oito 

centavos) e de R$62,41 (sessenta e dois reais e quarenta e um 

centavos); e) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (13/08/2019 - ID. 25352661) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) 

indeferir o pedido de condenação em litigância de má-fé. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013585-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação de indenização 

por danos morais onde alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte 

requerida que resultou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão do 

restritivo e a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação no ID. 26764062, arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a ausência de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26925870 e a impugnação à 

contestação no ID. 27208538. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou no ID. 25377200, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 
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efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de R$251,76, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se que a 

parte requerida não juntou qualquer documento que possa demonstrar a 

relação jurídica supostamente existente entre as partes. Assim, pela 

ausência de provas do vínculo contratual e da origem do crédito 

questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 25377200), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de 

R$251,76 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos); d) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (15/07/2019 - ID. 25377200) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa fixa de 

R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010225-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANDRO JOSE RODRIGUES REQUERIDO: TOP IMOVEIS 

LTDA - ME, RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. EVANDRO 

JOSE RODRIGUES ajuizou reclamação cível em desfavor da TOP IMOVEIS 

LTDA – ME e RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME. Em síntese, alegou que 

em 22/03/2006 comprou um terreno no bairro Jardim Pinheiros com a 

promessa que em 12 anos o bairro estaria com toda estrutura de asfalto, 

energia elétrica e esgotamento sanitário, entretanto, mesmo após o prazo, 

não houve o cumprimento integral do contrato, já que, não há 

infra-estrutura completa da rede de esgoto. Ao final, postulou indenização 

por danos morais e danos materiais. Devidamente citada, as promovidas 

apresentaram, conjuntamente, contestação e arguiram ilegitimidade do 

promovido PINHEIRO IMOVEIS LTDA e prescrição. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação e impugnação 

à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Prejudicial de mérito. Prescrição. Conforme 

estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda 

da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em 

virtude da inércia da vítima por determinado tempo. Por se trata de ação 

indenizatória decorrente de relação de consumo, aplica-se o prazo 

prescrição quinquenal identificada no artigo 27 do CDC, e não o trienal 

previsto no artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil. 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. 

Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO 

ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o 

consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de 

cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 995.890/RN, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, 

DJe 21/11/2013) Portanto, considerando que a parte promovente contratou 

em março/2006, com prazo de 12 anos para conclusão da infraestrutura, 

a presente ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional. Preliminar. 

Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da parte promovida, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORESMOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADEPASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 
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TERMOINICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIADA ACTIO NATA. MOMENTO 

DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nãohá ilegitimidade passiva nas 

hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão 

deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo 

a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como 

pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da 

demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a falha na prestação do serviço e dano moral e material. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Descumprimento contratual. Ato Ilícito. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e 

tempo pactuado, pois o seu inadimplemento nos efeitos moratórios, 

conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. Quanto aos fatos 

narrados na inicial, a promovida afirma que não houve nenhum bloqueio 

das linhas da promovente, juntando aos autos, extrato de utilização da 

linha. Em análise aos documentos juntados e argumentos das partes, 

verifico que o prazo para concretização da infraestrutura findara em 

março/2018, caracterizando o descumprimento contratual, não havendo 

que falar em culpa de terceiros, caracterizando descumprimento do 

contrato celebrado com a parte promovente. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de 

seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que efetivamente os serviços pactuados não foram 

prestados nos termos contratados, com o bloqueio indevido. Desta forma, 

diante do descumprimento contratual, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a falha na prestação do serviço, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque o fato ocorrido teve o condão proporcior sentimentos indesejados 

como frustração, angustia e ansiedade. A propósito: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido 

pelo consumidor sequer foi entregue, a despeito do regular pagamento 

das parcelas contratadas, resta cabalmente comprovado a lesão moral 

por ele sofrida e o nexo causal com a conduta ilícita. No caso, o dano 

moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento 

contratual, uma vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, 

atingindo os direitos da personalidade do consumidor. A indenização 

arbitrada se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem 

suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado 

oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo 

ser mantida na íntegra. (Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado 

no DJE 16/12/2016) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de 

utilização de produto adquirido seja suficiente para gerar dano moral, 

quando o prestador de serviço se preocupa com o bem estar do 

consumidor e disponibiliza produto similar para utilização durante período 

de conserto do, não há dano moral. Recurso Inominado nº 

0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 de setembro de 2013. Juiz Relator 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum Indenizatório. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00. 

Danos Materiais. Lucros Cessantes. Danos emergentes Quem ocasiona 

dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código 

Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material em decorrência de perda de valorização imobiliária do 

terreno/localização. Todavia, em exame das provas disponíveis nos autos, 

não há como ser deferido o dano material por falta de provas. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar as promovidas, 

solidariamente, a pagarem a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c)indeferir o pleito de indenização por dano material; d)rejeitar 

as preliminares arguidas. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011690-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011690-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GERSON DA 

SILVA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA 

CONCEICAO SILVA MESQUITA POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017344-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CABELEIRA SCHROETER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1017344-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NATALIA 

CABELEIRA SCHROETER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

HENRIQUE CESAR LEITAO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021076-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021076-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS APARECIDO DE LIMA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência liminar 

requerida. Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do 

CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a cópia legível, completa e atualizada do comprovante de 

endereço (água, luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome de 

terceiro, comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 16 de dezembro de 

2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020251-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUAIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020251-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUAIRA SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de documentos 

hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que impossibilita a 

providência liminar requerida. Assim, nos termos do art. 321, “caput” e 

parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente os documentos abaixo arrolados, a fim de 

possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330, CPC): 1. Petição inicial; 2. Histórico de consumo e pagamento do ano 

de 2019, legível, emitido pela empresa fornecedora dos serviços de 

energia, no tocante à unidade consumidora. Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 16 de dezembro de 

2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021206-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021206-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA RIBEIRO 

CARDOSO FERNANDES TORTORELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARTA XAVIER DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021216-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA REGINA FREITAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021216-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA REGINA 

FREITAS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021219-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ROBSON MIKUNI MENDONCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

NATURAIS LTDA (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021219-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMULO 

ROBSON MIKUNI MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NADIELLY GARBIN FEITOSA, GILSON JOAQUIM SOARES POLO PASSIVO: 

VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

NATURAIS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005858-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DULINO MARIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005858-48.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: NELI DULINO MARIS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

15.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

4.253,88). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 19.253,88 

(dezenove mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito 

centavos). DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO De início, observo que a 

Autora conta, hoje, com 60 anos de idade, sendo idosa, na forma da lei 

10.741/03, razão pela qual OPINO por reconhecer o seu direito à 

prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da 

aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DA 

SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA Antes de adentrar ao mérito, tem-se que 

a Ré suscitou que a Autora não seria legítima para figurar no polo ativo da 

presente demanda, haja vista que a unidade consumidora encontra-se em 

nome do Sr. Geraldo Inácio. No entanto, vislumbra-se da documentação de 

Mov. 25678214, que o aludido senhor veio à óbito, em 30/06/2017, e que a 

Autora convivia com o de cujus¸ de quem recebe, inclusive, pensão por 

morte (Mov. 25678216), e com quem teve filhos. OPINO, portanto, por 

reconhecer a legitimidade da Autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda. DA PERÍCIA A Ré suscita, ainda, a suposta necessidade de se 

realizar perícia nas instalações elétricas da unidade consumidora 

questionada, o que afastaria a competência dos juizados especiais. OPINO 

por afastar a aludida preliminar, por entender que a mesma não é 

necessária à formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, principalmente considerando que a Ré deveria ter comprovado a 

regularidade de suas condutas, para efetuar a cobrança aqui discutida. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas as preliminares. 

Da análise do mérito do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, uma vez que os fatos 

aqui discutidos seriam facilmente comprovados mediante prova 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de 

se tratar de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da 

Ré à provar o insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, a Douta Magistrada já deferiu a inversão do ônus da prova, 

em favor da Autora, quando enfrentou a tutela antecipada (Mov. 

23346905), o que OPINO por ratificar, nos termos art. 6º, VIII do CDC, com 

o fito de propiciar equilíbrio na relação processual. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Reclamação c/ Pedido de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora, em desfavor da Ré, em razão de uma fatura 

discrepante, relativa ao mês de Julho/2019, na qual cobrava-lhe o valor de 

R$ 4.253,88 (quatro mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito 

centavos), em razão de recuperação de consumo, por desvio de ramal 

então atribuído à Autora. Pleiteia pela declaração de inexistência do débito, 

bem como pelo reconhecimento dos danos morais sofridos. À Mov. 

23346905, a Douta Magistrada deferiu a tutela antecipada, determinando 

que a Ré restabelecesse a energia da unidade consumidora da Autora, no 

prazo de 06 (seis) horas, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Oportunizada a conciliação (Mov. 251247682), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

À Mov. 25400243, a Ré apresentou defesa tempestiva, salientando a 

regularidade da cobrança, uma vez que, após inspeção, teria encontrado 

desvio de energia no ramal de ligação, da Unidade Consumidora, o que 

teria subsidiado a elaboração do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 

700892, o que afastariam os danos morais. Pois bem. Diante da alegada 

inversão probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, 

caberia à Ré provar a veracidade de seus alegações, seja na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. No caso em comento, tem-se que a irresignação da Autora 

diz respeito à imputação pela Ré de uma fatura no valor de R$ 4.253,88 

(quatro mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), 

que destoaria de sua média de consumo faturado, e apontava o consumo 

não faturado de 4.838 Kw/h. Apesar da Ré asseverar a regularidade de 

sua conduta, não há qualquer documento que assim ateste. Não houve, 

por parte da Ré, prova de que teria havido fraude, por parte do 

consumidor, ou participação direta no suposto desvio de energia no ramal 

de ligação. Ademais, não há nenhuma grande diferença de consumo que 

justifique a cobrança do valor significativo de R$ 4.253,88 (quatro mil e 

duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), 

principalmente sem qualquer comprovação de contribuição da Autora para 

tal. Não há nos autos qualquer documento que comprove que a Ré 

informou, previamente, à consumidora, sobre esses procedimentos, 
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sequer que teria lhe propiciado o acompanhamento de supostas vistorias 

que iriam lhe onerar financeiramente, e propiciar-lhe o contraditório e à 

ampla defesa. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos 

termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores do 

consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. 

414/10 da ANEEL, em especial os artigos 87 e 113, que estabelecem todas 

as providências necessárias para fiel caracterização de desvio de 

energia. Procedimentos esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar 

observância. Atento para o fato de que o TOI nº 700892, acostado à Mov. 

25400254, não consta a assinatura da Autora, mas, somente, de 

funcionários da Ré, com a informação unilateral no sentido de recusa de 

ciência. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do 

CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas 

sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática 

abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos 

patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. 

Logo, a recuperação de consumo, por suposto desvio de energia no 

ramal, ou anormalidade encontrada, por si só, sem a observância do 

devido processo legal ou a demonstração do efetivo envolvimento da 

Autora no fato, não possui o condão de imputar a obrigação ao 

consumidor quanto ao pagamento de eventual diferença encontrada, 

porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade, que 

somente reforça a vulnerabilidade da consumidora na relação de 

consumo. E, vislumbra-se do histórico de consumo da Autora, uma 

constância nos valores consumidos que não justificaria a existência de 

consumo acumulado, principalmente no patamar alcançado. Deve-se 

relembrar que as faturas de consumo são emitidas pela própria 

concessionária, e que gera nos consumidores de modo geral, a confiança 

de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não podendo ser 

surpreendidos com cobranças abusivas, apontando supostos desvios de 

energia. Ora, cabe à Ré o dever de verificar periodicamente os medidores 

de energia elétrica instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a 

própria Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque 

imputar à consumidora o ônus de eventual irregularidade. É a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, pois ela 

é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações, o que não verifico nos presentes autos. Frise-se, que a 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa é exclusiva 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 não tendo ela se desincumbido do ônus que 

lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à Autora. 

Assim, uma vez que não há prova suficiente que demonstre a legalidade 

da cobrança, ou da contribuição específica do Autor para tal, OPINO por 

declarar nula a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 

4.253,88 (quatro mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito 

centavos). DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). 

Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrado por valores não consumidos, e sofrer com 

ameaças de interrupção do fornecimento de energia, com a necessidade 

de acionar o poder judiciário para evita-la. Senão vejamos: Recurso 

inominado. Energia elétrica. Medidor de consumo. Fraude não comprovada. 

Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, elaborado de forma unilateral 

pela concessionária. Documento insuficiente para comprovar a existência 

de irregularidades no medidor. Ausência de demonstração de qualquer 

conduta fraudulenta por parte da proprietária do imóvel. Cobrança de 

diferenças correspondentes a período anterior. Elaboração de cálculo 

unilateralmente. Débito indevido. Dano moral presumido. Valores fixados 

de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. Recurso inominado n. 

1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 07 Set. 2018.) AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE 

R$ 4.546,71. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR. MÉDIA MENSAL DE 

CONSUMO MANTIDA, COM ATÉ MESMO POSTERIOR REDUÇÃO. TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ? PROVA UNILATERAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA PERÍCIA 

ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. 

CÁLCULO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE APONTADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO RECORRENTE. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (CRUZ, Érica Marcelina. Recurso 

inominado n. 0003928-08.2017.8.26.0278. J. em 27 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jan. 2019.) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má prestação de 

serviço, e submisso às suas vontades, razão pela qual OPINO por 

reconhecer o dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias 

apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por reconhecer o direito da 

Autora à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo 

artigo 71 da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do 

CPC/15. 2. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 19.253,88 (dezenove 

mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), com 

determinação à r. Secretaria para que proceda a devida retificação junto 

ao sistema PROJUDI. 3. OPINO por afastar a preliminar de ilegitimidade 

ativa e de incompetência dos juizados especiais. 4. NO MÉRITO, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS formulados pela Autora, com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, 

VIII do CDC. 5. OPINO por declarar nula a fatura de recuperação de 

consumo, no valor de R$ 4.253,88 (quatro mil e duzentos e cinquenta e 

três reais e oitenta e oito centavos). 6. OPINO por reconhecer os danos 

morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de 

indenização ao Autor, em valor que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(04/02/2019 – Mov. 25400254) e a correção monetária a partir da 

homologação do projeto de sentença pela Douta Magistrada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011711-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANDRADE CERCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/11/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014606-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA ROMANZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA ROMANZINI OAB - MT8162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021239-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LACERDA COUTINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021239-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

LACERDA COUTINHO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014587-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONEL DIMPERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL ANDRADE NEVES (REQUERIDO)

MAURILIO AUGUSTINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCO CESAR PAIM OAB - MT25919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014587-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LEONEL DIMPERIO REQUERIDO: MAURILIO 

AUGUSTINHO, JOAO MANOEL ANDRADE NEVES Vistos, etc. As partes 

informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021149-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021149-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARILENE DE MORAES REQUERIDO: REINALDO JACOB DE SANTANA 

Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009271-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA TEREZINHA GAYVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIMMY ANDERSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

JIMMY ANDERSON DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009271-69.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

WANIA TEREZINHA GAYVA EXECUTADO: JIMMY ANDERSON DOS 

SANTOS - ME, JIMMY ANDERSON DOS SANTOS Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que se trata de ação de cobrança e não de ação 

executiva. Assim, designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021248-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021248-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURIANE 

OLIVEIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021251-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN VIEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021251-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RONAN VIEIRA 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021256-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021256-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESUINO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005764-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE LEITE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021265-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021265-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZA DA SILVA 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA LAURA MEDEIROS DE 

AMORIM POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009576-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BETTE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009576-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCELIA BETTE SANTOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 
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magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009576-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BETTE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009576-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCELIA BETTE SANTOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 
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Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008455-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008455-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSILENE FERREIRA BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos, proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada. Alega o 

reclamante que recebeu fatura de energia com consumo superior a media, 

de maneira que entende como indevida a cobrança em questão. Alega que 

a fatura exagerada é produto de suposto escape de energia que estaria 

ocorrendo junto ao padrão. Compulsando os autos, verifico que a 

Reclamada colaciona documentos extraídos de seus bancos de dados 

para se constatar a regularidade do consumo. Entretanto, em razão da 

unilateralidade do documento anexo, este é inapto para servir de 

evidencia. Ocorre que o laudo pericial é indispensável para a elucidação 

da demanda, haja vista que esta tange-se no efetivo funcionamento do 

medidor. Tenho que não se pode identificar no caso em tela, sem o devido 

conhecimento técnico, se o consumo foi ou não realizada pelo reclamado, 

uma vez que a mera analise da fatura não evidencia a falha na prestação 

de serviço. Com efeito, o aumento no consumo de energia se encontra 

não é absurdo a ponto de se verificar unicamente com o histórico das 

faturas qualquer irregularidade na medição. Do mesmo modo, não há como 

identificar qualquer defeito no medidor sem a devida prova pericial. 

Destarte, uma vez imprescindível a prova pericial para o deslinde das 

questões objeto do presente litígio, entendo ser a demanda causa 

complexa, o que implica na incompetência deste Juizado Especial, nos 

termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - 

BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir 

que as assinaturas constantes do contrato de financiamento foram 

efetivamente falseadas, fato que torna a causa complexa e afasta a 

competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 2. A 

sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face 

da necessidade de realização de perícia técnica para verificação da 

assinatura constante do contrato, não merece reparos e deve ser mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 3. Recurso improvido. 

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua 

execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 

006.2010.048.009-1, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO 

DO FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 

9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAMALIEL FRAGA DUARTE OAB - MT3486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002842-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Alega a 

parte autora que teria solicitado cancelamento de linha telefônica, bem 

como transmissão de serviço de internet para outra linha telefônica. Alega 

que, apesar da solicitação, não houve o devido atendimento. Requer ao 

fim, restituição em dobro dos valores pagos pelo serviço, bem como 

indenização por danos morais. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

a Reclamante alega que realizou pedido de cancelamento de serviço, 

entretanto não colaciona documentação alguma para comprovação do 

alegado. Com efeito, não colaciona o reclamante sequer um único 
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protocolo telefônico, ou outra documentação similar, hábil a sustentar a 

versão autoral. Logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, 

quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho pela inexistência 

de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, o que implica na total 

improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas 

na prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAMALIEL FRAGA DUARTE OAB - MT3486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002842-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Alega a 

parte autora que teria solicitado cancelamento de linha telefônica, bem 

como transmissão de serviço de internet para outra linha telefônica. Alega 

que, apesar da solicitação, não houve o devido atendimento. Requer ao 

fim, restituição em dobro dos valores pagos pelo serviço, bem como 

indenização por danos morais. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

a Reclamante alega que realizou pedido de cancelamento de serviço, 

entretanto não colaciona documentação alguma para comprovação do 

alegado. Com efeito, não colaciona o reclamante sequer um único 

protocolo telefônico, ou outra documentação similar, hábil a sustentar a 

versão autoral. Logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, 

quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho pela inexistência 

de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, o que implica na total 

improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas 

na prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004562-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004562-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANIEL FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A demanda versa sobre o corte indevido no fornecimento de agua. 

Em sede de contestação, aduz a Reclamada que procedeu em exercício 

regular de direito, haja vista a existência de fraude no medidor, que teria 

sido verificado por prepostos da reclamada. Pois bem. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica 

de julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, e 

em analise ao conjunto probatório trazido em sede de contestação, a 

reclamada alega a existência de fraude nos medidores, entretanto, não 

colaciona qualquer documentação a comprovação do alegado. Com 

efeitos, nos laudos trazidos pela reclamada, em momento algum se verifica 

a existência de fraude. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma 

manteve a suspensão de essenciais serviços. Quanto ao dano moral, 

devemos observar o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) 

é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na 

vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade 

individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que 

molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), 

dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, 

conforme ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef 

Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 
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Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito 

resguardado, visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não 

podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), é valor condizente 

com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos 

pedidos da inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a se abster de 

realizar novo corte no abastecimento de água, bem como efetuar a 

religação do serviço, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

fixa (não diária) no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), passível de 

majoração em ulterior decisão. Sugiro a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004562-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004562-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANIEL FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A demanda versa sobre o corte indevido no fornecimento de agua. 

Em sede de contestação, aduz a Reclamada que procedeu em exercício 

regular de direito, haja vista a existência de fraude no medidor, que teria 

sido verificado por prepostos da reclamada. Pois bem. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica 

de julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, e 

em analise ao conjunto probatório trazido em sede de contestação, a 

reclamada alega a existência de fraude nos medidores, entretanto, não 

colaciona qualquer documentação a comprovação do alegado. Com 

efeitos, nos laudos trazidos pela reclamada, em momento algum se verifica 

a existência de fraude. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma 

manteve a suspensão de essenciais serviços. Quanto ao dano moral, 

devemos observar o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) 

é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na 

vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade 

individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que 

molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), 

dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, 

conforme ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef 

Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito 

resguardado, visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não 

podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), é valor condizente 

com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos 

pedidos da inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a se abster de 

realizar novo corte no abastecimento de água, bem como efetuar a 

religação do serviço, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

fixa (não diária) no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), passível de 

majoração em ulterior decisão. Sugiro a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012105-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDO FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

RENATA MIZIES DE BARROS OAB - SP217384 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012105-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVANILDO FERREIRA SOARES REQUERIDO: BANCO CSF 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive 

de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O cerne da questão consiste em 

verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus 

pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados aos autos, onde apresentou 

documentação comprobatória devidamente assinada, suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial entre as partes. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, 

sendo a negativação devida. O conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção 

ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Comprovada a 

relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a reclamante demonstrar 

o pagamento das faturas apontadas como em débito, o que não o fez. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 

sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012105-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDO FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

RENATA MIZIES DE BARROS OAB - SP217384 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012105-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVANILDO FERREIRA SOARES REQUERIDO: BANCO CSF 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive 

de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O cerne da questão consiste em 

verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus 

pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados aos autos, onde apresentou 

documentação comprobatória devidamente assinada, suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial entre as partes. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, 

sendo a negativação devida. O conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção 
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ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Comprovada a 

relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a reclamante demonstrar 

o pagamento das faturas apontadas como em débito, o que não o fez. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 

sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008345-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANE PETI AGUILERA OIAMARE SIQUEIRA REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, inclusive de natureza 

pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Alega a parte reclamante ser aluna da reclamada do 

curso de Arquitetura, cursando atualmente o 10º (decimo) semestre. 

Alega ainda que, ao tentar realizar a rematrícula para o período letivo, fora 

surpreendida pela informação da existência de débitos anteriores, o que 

obstavam tanto a rematrícula, quanto o acesso ao portal do aluno. Alega 

ainda que procurou o PROCON com o viés de obter resolução 

administrativa da problemática existente, onde restou celebrado acordo 

pela renegociação da dívida, bem como pela autorização para que a 

reclamante cursasse o período letivo, e ainda determinada matéria de 

períodos anteriores que se encontrava pendente, a qual não teria a 

reclamante ainda cursado. Alega ainda que, mesmo com o cumprimento 

das parcelas do acordo, a IES acabou por não liberar a matéria pendente, 

bem como também não liberou acesso a reclamante ao portal do aluno, de 

modo que resta impossibilitada de acessar materiais referentes as demais 

matérias. Em sede de contestação, a reclamada aduz pela inexistência de 

ato ilicito, bem como que em momento algum acordou pela autorização 

para o curso da referida matéria avulsa, alegando que a impossibilidade se 

deu unicamente pela falta de turmas. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

a Reclamante cumpre com seu ônus probatório no que diz respeito a 

existência do acordo, bem como do cumprimento de sua parte 

estabelecida. Entretanto, da simples analise do acordo, verifica-se que em 

momento algum este faz referência a matéria avulsa mencionada. Com 

efeito, houve o acordo tão somente com relação a negociação do debito. 

Com efeito, entendo que a simples negociação do debito não é suficiente 
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para a matricula em matéria avulsa das normalmente cursadas no período 

letivo. Ademais, em sede de contestação a IES alega que a matéria em 

comento não foi cursada no semestre em que se encontrava na grade 

curricular, unicamente por culpa da aluna, que não obteve aprovação em 

matéria anterior, fato este que sequer foi impugnado pela reclamante. 

Verifico, portanto, pela existência de ato ilícito perpetrado pela reclamada, 

mas tão somente no que tange ao acesso da aluna ao portal, de modo que 

a reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a 

qualquer abuso na negativa de curso da matéria avulsa em comento, 

cabendo a esta demonstrar a existência de qualquer falha na prestação 

de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. Colaciona tão somente 

uma única conversa com suposto preposto da reclamada via whatsapp 

como meio de comprovação da existência de uma turma da matéria, 

entretanto, o documento caracteriza-se como prova produzida 

unilateralmente e de fácil manipulação, não apta, portanto, a servir de 

evidencia no caso em tela. Ademais, com relação aos danos morais 

alegados, haja vista não se tratar de dano moral presumido, também cabia 

a reclamante a comprovação destes, o que também não o fez, de modo 

que se entende que o ocorrido não fora suficiente para ultrapassar a 

barreira do mero aborrecimento. Ante ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pleito, e o faço para condenar a 

reclamada a proceder a matricula regular da aluna para o semestre em 

comento, bem como disponibiliza-la acesso ao portal do aluno e demais 

sistemas necessários ao devido curso do período letivo. OPINO ainda pela 

revogação das liminares anteriormente concedidas. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008345-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANE PETI AGUILERA OIAMARE SIQUEIRA REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, inclusive de natureza 

pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Alega a parte reclamante ser aluna da reclamada do 

curso de Arquitetura, cursando atualmente o 10º (decimo) semestre. 

Alega ainda que, ao tentar realizar a rematrícula para o período letivo, fora 

surpreendida pela informação da existência de débitos anteriores, o que 

obstavam tanto a rematrícula, quanto o acesso ao portal do aluno. Alega 

ainda que procurou o PROCON com o viés de obter resolução 

administrativa da problemática existente, onde restou celebrado acordo 

pela renegociação da dívida, bem como pela autorização para que a 

reclamante cursasse o período letivo, e ainda determinada matéria de 

períodos anteriores que se encontrava pendente, a qual não teria a 

reclamante ainda cursado. Alega ainda que, mesmo com o cumprimento 

das parcelas do acordo, a IES acabou por não liberar a matéria pendente, 

bem como também não liberou acesso a reclamante ao portal do aluno, de 

modo que resta impossibilitada de acessar materiais referentes as demais 

matérias. Em sede de contestação, a reclamada aduz pela inexistência de 

ato ilicito, bem como que em momento algum acordou pela autorização 

para o curso da referida matéria avulsa, alegando que a impossibilidade se 

deu unicamente pela falta de turmas. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

a Reclamante cumpre com seu ônus probatório no que diz respeito a 

existência do acordo, bem como do cumprimento de sua parte 

estabelecida. Entretanto, da simples analise do acordo, verifica-se que em 

momento algum este faz referência a matéria avulsa mencionada. Com 

efeito, houve o acordo tão somente com relação a negociação do debito. 

Com efeito, entendo que a simples negociação do debito não é suficiente 

para a matricula em matéria avulsa das normalmente cursadas no período 

letivo. Ademais, em sede de contestação a IES alega que a matéria em 

comento não foi cursada no semestre em que se encontrava na grade 

curricular, unicamente por culpa da aluna, que não obteve aprovação em 

matéria anterior, fato este que sequer foi impugnado pela reclamante. 

Verifico, portanto, pela existência de ato ilícito perpetrado pela reclamada, 

mas tão somente no que tange ao acesso da aluna ao portal, de modo que 

a reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a 

qualquer abuso na negativa de curso da matéria avulsa em comento, 

cabendo a esta demonstrar a existência de qualquer falha na prestação 

de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. Colaciona tão somente 

uma única conversa com suposto preposto da reclamada via whatsapp 

como meio de comprovação da existência de uma turma da matéria, 

entretanto, o documento caracteriza-se como prova produzida 

unilateralmente e de fácil manipulação, não apta, portanto, a servir de 

evidencia no caso em tela. Ademais, com relação aos danos morais 

alegados, haja vista não se tratar de dano moral presumido, também cabia 

a reclamante a comprovação destes, o que também não o fez, de modo 

que se entende que o ocorrido não fora suficiente para ultrapassar a 

barreira do mero aborrecimento. Ante ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pleito, e o faço para condenar a 

reclamada a proceder a matricula regular da aluna para o semestre em 

comento, bem como disponibiliza-la acesso ao portal do aluno e demais 

sistemas necessários ao devido curso do período letivo. OPINO ainda pela 

revogação das liminares anteriormente concedidas. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011938-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE MARCIA SCALCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011938-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RANIELE MARCIA SCALCO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Cuida-se de reclamação ajuizada pela reclamante em face 

de TAM LINHAS AÉREAS S/A, objetivando receber indenização por danos 

morais decorrentes de atraso de voo nacional. Afirma a Reclamante que, 

sob nenhuma justificativa, a Reclamada procedeu com o atraso do voo de 

volta contratado, o qual acarretou em atraso de mais de 48 (quarenta e 

oito) horas até o desembarque no destino final. Ao final, requer a 

condenação da reclamada em danos morais. A reclamada, em sua defesa, 

pugna pela existência de força maior, bem como inexistência de danos 

morais, uma vez que prestou toda a assistência necessária aos seus 

consumidores. Requer ao final a improcedência da demanda. É inconteste 

o atraso de mais de 48 (quarenta e oito) horas no voo de volta da 

reclamante de Fortaleza com destino a Cuiabá MT. Cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a 

relação de consumo existente no pleito à indenização por danos morais 

por defeito na prestação do serviço contratado: Processo: AgRg no Ag 

903969 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2007/0109757-3 Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: 

T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento: 09/12/2008 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 03/02/2009 EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO - DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - ANO MORAL - SÚMULA 7/STJ - APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE. I - Esta Superior 

Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há 

constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de 

Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo 

a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. 

II - A conclusão do Tribunal de origem, acerca do dano moral sofrido pelos 

Agravados, em razão do atraso do vôo em mais de onze horas, não pode 

ser afastada nesta instância, por depender do reexame do quadro 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). III - Tendo em vista a jurisprudência desta 

Corte a respeito do tema e as circunstâncias da causa, deve ser mantido 

o quantum indenizatório, diante de sua razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Agravo regimental improvido. Assim, uma vez que a lei 

consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se 

impõe. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam 

ser antecipados, não fica elidida a responsabilidade do transportador, já 

que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para 

que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias 

possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, 

ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha 

aérea, por necessidade de reparos na aeronave ou evento climático, o 

transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque o evento que obrigou aos reparos ou o fenômeno 

climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos 

riscos de sua atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve 

falha na prestação do serviço da reclamada, situação para a qual não 

concorreu a parte reclamante que, inegavelmente, teve transtornos, 

frustrações e aborrecimentos que não podem ser considerados meros 

dissabores do cotidiano, como registra a contestação, conforme pacífica 

orientação jurisprudencial: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DA 

CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CONDUTA QUE, 

EMBORA CORRETA, NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA AÉREA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE OUTRO BILHETE. 

AFASTADA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$3.570,00). RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004875811, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

11/07/2014) Número do processo: 1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: 

CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 18/09/2008 Data da Publicação: 

04/11/2008 EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE 

VÔO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. O atraso excessivo de vôo em decorrência de problema técnico 

é fato previsível, ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que 

foram submetidos os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser 

realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao 

porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante 

parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. Número do processo: 

1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 

PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Pesa ainda contra as 

reclamadas que a proposta apresentada pela reclamada para substituição 

do voo não era a mais benéfica em primeiro momento, tendo a reclamante 

que “correr atrás”, tendo que, por conta própria, verificar a existência de 

voo com vagas em período anterior ao proposto pela reclamada. Pela 

primeira proposta apresentada, os danos causados seriam ainda maiores. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. Definida a responsabilidade da empresa aérea, 

resta fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante. 

E, como se sabe, a reparação pecuniária do dano moral é um misto de 

pena e satisfação compensatória e para o 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, 

sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau 

da culpa e de seus efeitos. Assim, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa tem correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa 

autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "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 está 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). Posto isso, comprovados o dano e o 

nexo de causalidade, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 
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inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este 

devidamente corrigido (INPC) a contar do arbitramento (SUM 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso 

(SUM 54 STJ). 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 2º Juizado 

para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011938-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE MARCIA SCALCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011938-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RANIELE MARCIA SCALCO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Cuida-se de reclamação ajuizada pela reclamante em face 

de TAM LINHAS AÉREAS S/A, objetivando receber indenização por danos 

morais decorrentes de atraso de voo nacional. Afirma a Reclamante que, 

sob nenhuma justificativa, a Reclamada procedeu com o atraso do voo de 

volta contratado, o qual acarretou em atraso de mais de 48 (quarenta e 

oito) horas até o desembarque no destino final. Ao final, requer a 

condenação da reclamada em danos morais. A reclamada, em sua defesa, 

pugna pela existência de força maior, bem como inexistência de danos 

morais, uma vez que prestou toda a assistência necessária aos seus 

consumidores. Requer ao final a improcedência da demanda. É inconteste 

o atraso de mais de 48 (quarenta e oito) horas no voo de volta da 

reclamante de Fortaleza com destino a Cuiabá MT. Cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a 

relação de consumo existente no pleito à indenização por danos morais 

por defeito na prestação do serviço contratado: Processo: AgRg no Ag 

903969 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2007/0109757-3 Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: 

T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento: 09/12/2008 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 03/02/2009 EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO - DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - ANO MORAL - SÚMULA 7/STJ - APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE. I - Esta Superior 

Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há 

constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de 

Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo 

a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. 

II - A conclusão do Tribunal de origem, acerca do dano moral sofrido pelos 

Agravados, em razão do atraso do vôo em mais de onze horas, não pode 

ser afastada nesta instância, por depender do reexame do quadro 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). III - Tendo em vista a jurisprudência desta 

Corte a respeito do tema e as circunstâncias da causa, deve ser mantido 

o quantum indenizatório, diante de sua razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Agravo regimental improvido. Assim, uma vez que a lei 

consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se 

impõe. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam 

ser antecipados, não fica elidida a responsabilidade do transportador, já 

que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para 

que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias 

possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, 

ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha 

aérea, por necessidade de reparos na aeronave ou evento climático, o 

transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque o evento que obrigou aos reparos ou o fenômeno 

climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos 

riscos de sua atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve 

falha na prestação do serviço da reclamada, situação para a qual não 

concorreu a parte reclamante que, inegavelmente, teve transtornos, 

frustrações e aborrecimentos que não podem ser considerados meros 

dissabores do cotidiano, como registra a contestação, conforme pacífica 

orientação jurisprudencial: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DA 

CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CONDUTA QUE, 

EMBORA CORRETA, NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA AÉREA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE OUTRO BILHETE. 

AFASTADA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$3.570,00). RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004875811, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

11/07/2014) Número do processo: 1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: 

CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 18/09/2008 Data da Publicação: 

04/11/2008 EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE 

VÔO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. O atraso excessivo de vôo em decorrência de problema técnico 

é fato previsível, ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que 

foram submetidos os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser 

realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao 

porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante 

parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. Número do processo: 

1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 

PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Pesa ainda contra as 

reclamadas que a proposta apresentada pela reclamada para substituição 

do voo não era a mais benéfica em primeiro momento, tendo a reclamante 

que “correr atrás”, tendo que, por conta própria, verificar a existência de 

voo com vagas em período anterior ao proposto pela reclamada. Pela 

primeira proposta apresentada, os danos causados seriam ainda maiores. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 
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forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. Definida a responsabilidade da empresa aérea, 

resta fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante. 

E, como se sabe, a reparação pecuniária do dano moral é um misto de 

pena e satisfação compensatória e para o 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, 

sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau 

da culpa e de seus efeitos. Assim, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa tem correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa 

autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "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 está 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). Posto isso, comprovados o dano e o 

nexo de causalidade, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este 

devidamente corrigido (INPC) a contar do arbitramento (SUM 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso 

(SUM 54 STJ). 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 2º Juizado 

para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007312-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAETANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WILSON MATTOS FOLLES OAB - MT23974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007312-63.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CARLOS CAETANO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. Destarte, 

conquanto tenha alegado que o débito é devido, a Reclamada não trouxe 

aos autos qualquer documento comprobatório da regularidade dos débitos. 

Com efeito, colaciona tao somente extratos com informações extraídas de 

seus próprios bancos de dados, de modo que se constitui em confecção 

de prova unilateral e de fácil manipulação, não hábil, portanto, a servir de 

evidencia no caso em tela. Ademais, a parte reclamada alega que o debito 

inscrito é oriundo de suposto acordo realizado entre as partes, sobre 

valor decorrente de suposta recuperação de energia. Entretanto, não 

colaciona sequer um único documento onde se evidenciasse o acordo 

pactuado, ou ainda a recuperação alegada. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 
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Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008349-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSEPH MAGALHAES SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012375-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIS MELO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012375-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON LUIS MELO FERREIRA MENDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito é fato incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado 

que o débito é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer 

documento comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o 

apontamento dos dados da parte reclamante nos órgãos de proteção 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, 

causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se 

presume, conforme as regras de experiência comum. O apontamento dos 

dados da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 
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Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012375-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIS MELO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012375-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON LUIS MELO FERREIRA MENDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito é fato incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado 

que o débito é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer 

documento comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o 

apontamento dos dados da parte reclamante nos órgãos de proteção 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, 

causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se 

presume, conforme as regras de experiência comum. O apontamento dos 

dados da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 
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mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010941-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010941-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome do 

reclamante no rol dos inadimplentes se deu dentro da legalidade. Verifico 

no presente caso que cabia à reclamada impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da cobrança, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados a contestação, onde apresentou documentação 

suficiente para comprovação da relação negocial entre as partes, 

juntando áudio telefônico devidamente identificado como sendo o 

reclamante. Desta forma, restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa Reclamada, sendo a cobrança devida. O conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que a cobrança se deu na forma pactuada, de modo que 

não há como se falar em desconhecimento da divida. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência sobre o tema: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO 

AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 

NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se desincumbiu do ônus da 

prova no que tange aos pedidos de cancelamento do serviço de telefonia, 

motivo pelo qual se impõe o dever de serem afastados os danos morais. 2. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o Recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a exigibilidade suspensa ante a 

gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, 

Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

19/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. REGULAR 

NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL 

INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso 

o inadimplemento do consumidor, que deixou de efetuar o pagamento de 

uma das parcelas objeto de acordo extrajudicial anterior realizado com o 

fornecedor, tendo por objeto a integralidade de dívida proveniente de 

cartão de crédito em aberto, a negativação do nome em cadastros 

restritivos revela exercício regular de direito, e não ato ilícito. 2. Diante de 

tal quadro, é evidente a não configuração do dano moral, ainda que a 

restrição haja indicado o valor total da dívida, haja vista que é fato 

desimportante à solução da controvérsia. Isso porque se deve ter em 

conta a injusta restrição ao crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a 

negativação foi lícita e decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, 

segundo a documentação de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, 

existiam ao tempo da negativação, restrições anteriores, sem qualquer 

notícia nos autos de que seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, 

na Súmula n. 385 do e. Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento". 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios 

da gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Por fim, 

tenho por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo 

que nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em 

evidente alteração da verdade dos fatos. Via de consequência, levando 

em consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento 

de legalidade e exigibilidade das cobranças efetuadas. Por fim, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade e exigibilidade do pedido contraposto, no montante total de R$ 

17.068,15 (dezessete mil, sessenta e oito reais e quinze centavos), sendo 

a condenação da parte Reclamante medida que se impõe. Pelo exposto, 

OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO 

pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO da Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao 

pagamento de R$ 224,35 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco 

centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por 

juros moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos 

vencimentos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007068-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES RODRIGUES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007068-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HERMES RODRIGUES PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BMG 
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S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. O cerne da questão consiste em verificar se o lançamento de 

débitos em folha de salário do Reclamante foi devido, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. Verifico, no presente caso, que cabia 

à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade das cobranças, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados contestação, onde 

apresentou faturas constando utilização devida do cartão de credito, com 

compras comuns, demonstrando que o cartão de credito fora utilizado 

como um cartão de credito comum. Destaco que, conforme se extrai das 

faturas acostadas, o cartão de credito foi por muito vezes utilizados no 

comercio, de modo que não há que se falar em desconhecimento de que o 

contrato pactuado fora de cartão de credito. Desta feita, com a 

comprovação da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, cabia ao 

Reclamante comprovar a total quitação dos empréstimos ou mesmo das 

faturas mensais. Não o fazendo, tenho por não demonstrada falha na 

prestação dos serviços da Reclamada ou mesmo o cometimento de ato 

ilícito. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011599-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011599-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 
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PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011430-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011430-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012162-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIOGO SILVA FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o 

débito é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o 

débito é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013749-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON DEODATO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013749-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEANDERSON DEODATO THEODORO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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 
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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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013749-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON DEODATO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013749-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEANDERSON DEODATO THEODORO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 
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empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008096-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008096-40.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LAURA SOUZA DA CRUZ Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU DO INTERESSE DE AGIR O Réu 

suscita preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida, sequer qualquer requerimento 

administrativo relacionado aos fatos aqui discutidos. O artigo 17 do NCPC, 

deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DA INÉPCIA DA INICIAL - DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO O Réu manifesta-se acerca do 

comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega ser unilateral. 

Pleiteia, portanto, pelo reconhecimento da inépcia da inicial. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo SCPC, e que o Réu não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse. Ademais, o artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade de provas do alegado na inicial não 

está ali elencada, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO Por fim, em sede de preliminar, o Réu 

suscita, ainda, conexão deste feito com o processo nº 

1008097-25.2019.811.0001, em trâmite perante o 6º Juizado Especial Cível 

desta comarca. Para que se configure a conexão faz-se necessário que 

entre os processos sejam comuns o pedido ou causa de pedir, consoante 

se exige o artigo 55 do CPC/15. No entanto, neste caso específico, 

entendo que não há conexão, uma vez que o aludido processo já foi 

objeto de sentença anterior, homologada pelo Douto Magistrado em 

19/11/2019, consoante se depreende de consulta realizada, nesta data, 

junto ao sistema PJE, o que impossibilita a conexão, nos termos do artigo 

55, §1º, razão qual OPINO por afastar a conexão. DO MÉRITO DA 

SUPOSTA PRESCRIÇÃO O Réu pleiteou pelo reconhecimento de eventual 

prescrição aos autos, pois a negativação é datada de 2015. No entanto, 

ressalta-se que a Autora demonstrou ter tomado ciência da negativação, 

do seu direito violado, apenas na oportunidade do ingresso da presente 

demanda, razão pela qual OPINO por afastar a prescrição. E, observa-se 

que não se trata de fato passado, mas sim de circunstância atual, pois o 

extrato da negativação foi emitido em 13/09/2019, e a negativação ainda 

persistia. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas essas nuances, da 
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análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

principalmente considerando que a solução da demanda exige prova 

predominantemente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor 

da Autora, consoante assegurado pelo artigo 6º, VIII do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

na qual a Autora suscita suposta negativação indevida de seu nome, no 

valor de R$ 1.185,82 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos), à pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. 

Observo que a Autora nega o vínculo específico contratual com o Réu. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 25569930), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 25872877), o Réu manifesta-se de maneira genérica 

quanto à existência do vínculo e do débito, e pleiteia pela improcedência 

dos pedidos, bem como pela incidência da Súmula 385 do STJ, o que 

afastariam os danos morais. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa 

relação controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de 

ordem moral. Da análise do feito, tem-se que o Réu não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito 

aqui questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito, pois não 

juntou qualquer documentação à defesa. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito 

(Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação de consumo, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa 

do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, seja por não 

propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja 

por negativar indevidamente o nome da Autora por vínculo contratual e 

débito cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Caberia ao Réu 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Assim, 

de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço 

pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por 

anular eventual negócio jurídico, firmado entre as partes, no que diz 

respeito ao contrato nº 031878061000055AD, e por declarar a 

inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 1.185,82 (um mil e 

cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora 

dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

valor de R$ 1.185,82 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos), relativo ao contrato nº 031878061000055AD, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, mediante SERASA JUD, caso o Réu não o 

faça no prazo estabelecido. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS 

MORAIS Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da 

negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência 

do ato ilícito do Réu. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência de débito. 

Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. Negativação 

indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em conformidade com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ? R$ 10.000,00. 

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 

9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. Recurso 

inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) DANO MORAL Negativação 

do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que 

desse lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. 

sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de 

R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Neste 

processo, o Réu suscitou pela incidência da Súmula 385 do STJ, haja vista 

a existência de negativações anteriores em nome da Autora. Vislumbro 

que as negativações mencionadas pelo Réu, nos valores de R$ 4.497,61 

(quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e um 

centavos) e R$ 966,32 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 

centavos),  estão sendo discut idas nos processos n º 

1008097-25.2019.8.11.0001 e 1008099-92.2019.8.11.0001, em trâmite, 

respectivamente, no 6º Juizado Especial Cível e 5º Juizado Especial Cível 

desta comarca. Não são robustos, portanto, para subsidiarem a incidência 

da súmula 385 do STJ, razão pela qual OPINO por afastá-la. No que tange 

ao quantum indenizatório, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, considerando esses elementos, 

OPINO por 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 do 

Autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por afastar as 

preliminares suscitadas pelo Réu, pela inépcia da inicial e conexão. 2. No 

MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por não reconhecer a prescrição 

da pretensão autoral, consoante pleiteado pelo Réu, à defesa. 4. OPINO 

por anular eventual negócio jurídico, firmado entre as partes, no que diz 

respeito ao contrato nº 031878061000055AD, e por declarar a 

inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 1.185,82 (um mil e 

cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). 5. OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 6. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da 

Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no valor de R$ 1.185,82 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e 

oitenta e dois centavos), relativo ao contrato nº 031878061000055AD, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima discriminada, mediante SERASA JUD, 
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caso o Réu não o faça no prazo estabelecido. 8. OPINO por afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, neste processo, para condenar o Réu 

em ressarcir a Autora, à título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (07/08/2015 – Mov. 24030979), e correção monetária pelo INPC a 

partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008096-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008096-40.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LAURA SOUZA DA CRUZ Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU DO INTERESSE DE AGIR O Réu 

suscita preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida, sequer qualquer requerimento 

administrativo relacionado aos fatos aqui discutidos. O artigo 17 do NCPC, 

deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DA INÉPCIA DA INICIAL - DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO O Réu manifesta-se acerca do 

comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega ser unilateral. 

Pleiteia, portanto, pelo reconhecimento da inépcia da inicial. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo SCPC, e que o Réu não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse. Ademais, o artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade de provas do alegado na inicial não 

está ali elencada, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO Por fim, em sede de preliminar, o Réu 

suscita, ainda, conexão deste feito com o processo nº 

1008097-25.2019.811.0001, em trâmite perante o 6º Juizado Especial Cível 

desta comarca. Para que se configure a conexão faz-se necessário que 

entre os processos sejam comuns o pedido ou causa de pedir, consoante 

se exige o artigo 55 do CPC/15. No entanto, neste caso específico, 

entendo que não há conexão, uma vez que o aludido processo já foi 

objeto de sentença anterior, homologada pelo Douto Magistrado em 

19/11/2019, consoante se depreende de consulta realizada, nesta data, 

junto ao sistema PJE, o que impossibilita a conexão, nos termos do artigo 

55, §1º, razão qual OPINO por afastar a conexão. DO MÉRITO DA 

SUPOSTA PRESCRIÇÃO O Réu pleiteou pelo reconhecimento de eventual 

prescrição aos autos, pois a negativação é datada de 2015. No entanto, 

ressalta-se que a Autora demonstrou ter tomado ciência da negativação, 

do seu direito violado, apenas na oportunidade do ingresso da presente 

demanda, razão pela qual OPINO por afastar a prescrição. E, observa-se 

que não se trata de fato passado, mas sim de circunstância atual, pois o 

extrato da negativação foi emitido em 13/09/2019, e a negativação ainda 

persistia. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas essas nuances, da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

principalmente considerando que a solução da demanda exige prova 

predominantemente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor 

da Autora, consoante assegurado pelo artigo 6º, VIII do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

na qual a Autora suscita suposta negativação indevida de seu nome, no 

valor de R$ 1.185,82 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos), à pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. 

Observo que a Autora nega o vínculo específico contratual com o Réu. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 25569930), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 25872877), o Réu manifesta-se de maneira genérica 

quanto à existência do vínculo e do débito, e pleiteia pela improcedência 

dos pedidos, bem como pela incidência da Súmula 385 do STJ, o que 

afastariam os danos morais. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa 

relação controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de 

ordem moral. Da análise do feito, tem-se que o Réu não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito 

aqui questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito, pois não 

juntou qualquer documentação à defesa. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito 

(Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação de consumo, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa 

do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, seja por não 

propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja 

por negativar indevidamente o nome da Autora por vínculo contratual e 

débito cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Caberia ao Réu 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Assim, 

de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço 

pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por 

anular eventual negócio jurídico, firmado entre as partes, no que diz 

respeito ao contrato nº 031878061000055AD, e por declarar a 

inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 1.185,82 (um mil e 

cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). OPINO por 
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condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora 

dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

valor de R$ 1.185,82 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos), relativo ao contrato nº 031878061000055AD, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, mediante SERASA JUD, caso o Réu não o 

faça no prazo estabelecido. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS 

MORAIS Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da 

negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência 

do ato ilícito do Réu. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência de débito. 

Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. Negativação 

indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em conformidade com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ? R$ 10.000,00. 

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 

9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. Recurso 

inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) DANO MORAL Negativação 

do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que 

desse lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. 

sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de 

R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Neste 

processo, o Réu suscitou pela incidência da Súmula 385 do STJ, haja vista 

a existência de negativações anteriores em nome da Autora. Vislumbro 

que as negativações mencionadas pelo Réu, nos valores de R$ 4.497,61 

(quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e um 

centavos) e R$ 966,32 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 

centavos),  estão sendo discut idas nos processos n º 

1008097-25.2019.8.11.0001 e 1008099-92.2019.8.11.0001, em trâmite, 

respectivamente, no 6º Juizado Especial Cível e 5º Juizado Especial Cível 

desta comarca. Não são robustos, portanto, para subsidiarem a incidência 

da súmula 385 do STJ, razão pela qual OPINO por afastá-la. No que tange 

ao quantum indenizatório, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, considerando esses elementos, 

OPINO por 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 do 

Autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por afastar as 

preliminares suscitadas pelo Réu, pela inépcia da inicial e conexão. 2. No 

MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por não reconhecer a prescrição 

da pretensão autoral, consoante pleiteado pelo Réu, à defesa. 4. OPINO 

por anular eventual negócio jurídico, firmado entre as partes, no que diz 

respeito ao contrato nº 031878061000055AD, e por declarar a 

inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 1.185,82 (um mil e 

cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). 5. OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 6. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da 

Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no valor de R$ 1.185,82 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e 

oitenta e dois centavos), relativo ao contrato nº 031878061000055AD, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima discriminada, mediante SERASA JUD, 

caso o Réu não o faça no prazo estabelecido. 8. OPINO por afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, neste processo, para condenar o Réu 

em ressarcir a Autora, à título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (07/08/2015 – Mov. 24030979), e correção monetária pelo INPC a 

partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007812-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYZA DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009793-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE GAMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1009793-96.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDETE GAMA MARQUES Endereço: 

RUA 0 QUDRA 30, S/N, Jd passaredo II, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-680 

POLO PASSIVO: Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-667 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 
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interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021282-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE LARA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021282-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZEU DE LARA 

HURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003877-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003877-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., CLARO S.A. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. O Reclamante 

alega na petição inicial que contratou os serviços de telefonia pela 

segunda Reclamada, no entanto, insatisfeito com os serviços prestados e, 

diante de proposta formulada pela Primeira Reclamada aceitou fazer a 

portabilidade dos serviços. Argumenta que a reclamada não procedeu 

com a portabilidade, sendo que passou a receber faturas de ambas as 

empresas, pleiteando a restituição em dobro dos valores cobrados e 

indenização por dano moral. A Reclamada, em defesa, afirma que houve a 

devida portabilidade, pelo que não cometeu qualquer ato ilícito. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Primeira 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 

373, II do CPC), vez que não juntou nenhum documento que comprove que 

tenha concluído a portabilidade alegada e pactuada com o Reclamante. 

Com efeito, alega ter concluído a portabilidade, mas em momento algum 

colaciona documentação hábil a comprovar quando se deu a referida 

portabilidade, não se desincumbindo da responsabilidade referente as 

faturas do período alegado. Com efeito, o reclamante colaciona protocolo 

evidenciando a procura junto a empresa reclamada, protocolos estes que 

sequer foram contestados pela empresa. Assim, tenho que merece 

procedência o pedido de restituição de valores no que tange somente ao 

que foi cobrado pela Reclamada e, configurada a cobrança indevida e 

incidência do artigo 42, do CDC, perfaz, o montante de R$ 667,91 

(seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), conforme 

as faturas colacionadas, devendo ser restituído em dobro, ou seja, no 

valor de R$ 1.335,82 (mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos). Entretanto, com relação ao alegado dano moral, o simples 

descumprimento contratual, ou ainda mera cobrança indevida, não é 

suficiente para a caracterização dos danos morais, o que não ocorreu no 

caso em tela, haja vista a inexistência de qualquer documentação juntada 

pelo reclamante comprovando a existência dos supostos danos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para condenar o 

reclamante ao pagamento do montante de R$ 1.335,82 (mil, trezentos e 

trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), já devidamente computados 

em dobro, a título de danos materiais, valor este que deve ser devidamente 

corrigido (INPC-IBGE), bem como acrescido de juros legais no importe de 

1% a.m, ambos a contar do respectivo pagamento indevido. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de 

má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003877-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003877-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., CLARO S.A. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. O Reclamante 

alega na petição inicial que contratou os serviços de telefonia pela 

segunda Reclamada, no entanto, insatisfeito com os serviços prestados e, 

diante de proposta formulada pela Primeira Reclamada aceitou fazer a 

portabilidade dos serviços. Argumenta que a reclamada não procedeu 

com a portabilidade, sendo que passou a receber faturas de ambas as 

empresas, pleiteando a restituição em dobro dos valores cobrados e 
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indenização por dano moral. A Reclamada, em defesa, afirma que houve a 

devida portabilidade, pelo que não cometeu qualquer ato ilícito. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Primeira 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 

373, II do CPC), vez que não juntou nenhum documento que comprove que 

tenha concluído a portabilidade alegada e pactuada com o Reclamante. 

Com efeito, alega ter concluído a portabilidade, mas em momento algum 

colaciona documentação hábil a comprovar quando se deu a referida 

portabilidade, não se desincumbindo da responsabilidade referente as 

faturas do período alegado. Com efeito, o reclamante colaciona protocolo 

evidenciando a procura junto a empresa reclamada, protocolos estes que 

sequer foram contestados pela empresa. Assim, tenho que merece 

procedência o pedido de restituição de valores no que tange somente ao 

que foi cobrado pela Reclamada e, configurada a cobrança indevida e 

incidência do artigo 42, do CDC, perfaz, o montante de R$ 667,91 

(seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), conforme 

as faturas colacionadas, devendo ser restituído em dobro, ou seja, no 

valor de R$ 1.335,82 (mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos). Entretanto, com relação ao alegado dano moral, o simples 

descumprimento contratual, ou ainda mera cobrança indevida, não é 

suficiente para a caracterização dos danos morais, o que não ocorreu no 

caso em tela, haja vista a inexistência de qualquer documentação juntada 

pelo reclamante comprovando a existência dos supostos danos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para condenar o 

reclamante ao pagamento do montante de R$ 1.335,82 (mil, trezentos e 

trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), já devidamente computados 

em dobro, a título de danos materiais, valor este que deve ser devidamente 

corrigido (INPC-IBGE), bem como acrescido de juros legais no importe de 

1% a.m, ambos a contar do respectivo pagamento indevido. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de 

má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1036609-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOURIZE MARIA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036609-92.2019.8.11.0041. 

INTERESSADO: ELOURIZE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de interrupção 

indevida no fornecimento de energia elétrica. Aduz a reclamante que teria 

sofrido abalo em seu psicológico, em razão de ter a reclamada demorado 

supostamente 24Hras a mais que o prazo legal para realizar a religação de 

sua Unidade Consumidora, haja vista que o fornecimento de energia se 

encontrava suspenso em razão da inadimplência. Não vislumbro nos 

presentes autos a ocorrência de danos morais, haja vista que a 

interrupção se deu por período inferior a 48h (quarenta e oito horas), não 

ultrapassando os aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis 

enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação, notadamente 

quando observamos que a interrupção dos serviços se deu por falha na 

distribuição de energia. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. QUEDA DE ÁRVORES NA FIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA POR 

PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS. DANO MORAL PURO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL 

REFERENTE À PRODUÇÃO DE LEITE. COMPROVADO. Recurso do autor 

parcialmente provido e da ré desprovido. Unânime. (TJRS, RI n° 

71002726628, 2ª Turma Recursal, Juiz Rel. João Pedro Cavalli Junior, 

julgado em 17.10.2011) Ademais, com relação aos pedidos de danos 

materiais, não colaciona a reclamante um único documento hábil a 

comprovação do alegado, de modo que improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito da Reclamante, haja vista não 

vislumbrar a caracterização dos danos morais decorrente da falha na 

prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Processo Número: 1003786-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003786-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA DE ALMEIDA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA 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. O cerne da questão consiste em verificar 

se a inclusão do nome do reclamante no rol dos inadimplentes se deu 

dentro da legalidade. Verifico no presente caso que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da cobrança, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados a contestação, onde 

apresentou documentação suficiente para comprovação da relação 

negocial entre as partes, de modo que não há que se falar em 

desconhecimento da relação negocial. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo a cobrança devida. 

O conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que a cobrança se deu na forma pactuada, de 

modo que não há como se falar em desconhecimento da dívida. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 
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sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Por fim, 

tenho por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo 

que nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em 

evidente alteração da verdade dos fatos. Via de consequência, levando 

em consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento 

de legalidade e exigibilidade das cobranças efetuadas. Por fim, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade e exigibilidade do pedido contraposto, no montante total de R$ 

404,54 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

sendo a condenação da parte Reclamante medida que se impõe. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

novo Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO 

pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO da Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao 

pagamento de R$ 404,54 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e 

quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos 

por juros moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos 

vencimentos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003786-88.2019.8.11.0001
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ANDREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003786-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA DE ALMEIDA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA 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. O cerne da questão consiste em verificar 

se a inclusão do nome do reclamante no rol dos inadimplentes se deu 

dentro da legalidade. Verifico no presente caso que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da cobrança, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados a contestação, onde 

apresentou documentação suficiente para comprovação da relação 

negocial entre as partes, de modo que não há que se falar em 

desconhecimento da relação negocial. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo a cobrança devida. 

O conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que a cobrança se deu na forma pactuada, de 

modo que não há como se falar em desconhecimento da dívida. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 

sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 
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controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Por fim, 

tenho por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo 

que nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em 

evidente alteração da verdade dos fatos. Via de consequência, levando 

em consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento 

de legalidade e exigibilidade das cobranças efetuadas. Por fim, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade e exigibilidade do pedido contraposto, no montante total de R$ 

404,54 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

sendo a condenação da parte Reclamante medida que se impõe. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

novo Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO 

pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO da Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao 

pagamento de R$ 404,54 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e 

quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos 

por juros moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos 

vencimentos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007189-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MATOS DIAS DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007189-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANILO MATOS DIAS DANTAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega o reclamante que fora surpreendido com fatura de energia em valor 

exorbitante, verificando-se posteriormente que se tratava de parcelamento 

que não teria solicitado. Requer ao fim, a revisão das faturas onde se 

consta o dito parcelamento. Em sede de contestação, a reclamada alega 

pela inocorrência de ato ilicito, haja vista que teria o debito sido parcelado 

automaticamente, bem como se fazia referencia a recuperação de 

consumo em mês onde supostamente não houve a leitura real no medidor 

da residência. Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas 

as normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do Artigo 2º do CDC. A 

aplicação do CDC merece ser analisada nesse momento processual, eis 

que, admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esclarecido 

isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da 

prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: Art. - 6º São direitos 

básicos do consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá por qual razão o consumo 

de energia do Autor foi registrada muito acima do normal, o que não o fez, 

trazendo apenas histórico de consumo da parte autora, o que somente 

corrobora com a alegação da parte autora de que recebeu valores não 

condizentes com sua realidade e consumo mensal. Com efeito, alega tao 

somente que não fora possível realizar a correta leitura do medidor em 

determinado mês, onde houve a cobrança apenas pela media anual, sendo 

o consumo real cobrado em fatura posterior, razão pela qual a existencia 

da fatura em valor exorbitante, entretanto, não colaciona qualquer 

documentação com o condão de comprovar o alegado. Colaciona tao 

somente extratos retirados de seus sistemas, com informações retiradas 

de seus próprios bancos de dados, o que se perfaz em prova unilateral e 

de fácil manipulação, não apta, portanto, a servir de evidencia no caso em 

tela. Não apresenta sequer mero indicio da negativa na leitura, ou ainda o 

calculo utilizado para posterior verificação do valor correto. Deste modo, 

entendo pela existencia de ato ilicito perpetrado pela reclamada, de modo 

que não comprovou a origem do debito discutido, sendo que por logica, o 

parcelamento oriundo de tal debito também se encontra eivado de vicio. 

Visível, portanto, a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Desta feita, entendo pela procedência dos 

pedidos trazidos na peça exordial, determinando o novo faturamento das 

faturas mencionadas, excluindo-se os valores do referido parcelamento. 

Entendo como justo estabelecer como parâmetro para a refaturação das 

faturas onde não se tenha a informação do real consumo, a media de 

consumo do reclamante nos 12 (doze) meses antecedentes a fatura 

debatida. Isto posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para 

DETERMINAR o novo faturamento das faturas objeto desta lide, 

excluindo-se os valores relacionados ao dito parcelamento, devendo-se 

estabelecer como parâmetro na revisão das faturas onde não se pode 

auferir o real consumo, a média de consumo dos 12 (doze) meses 

anteriores a fatura em comento. 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 do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE 

FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 344 de 700



Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, 

da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003968-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FABIA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON GOMES EVANGELISTA OAB - MT19586-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003968-74.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ADRIANA FABIA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive 

de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de demanda onde alega a 

reclamante receber publicação via telefone de forma exaustiva e abusiva, 

supostamente recebendo diversas ligações diárias da empresa reclamada 

oferecendo produtos. A toda evidência, malgrado a situação exposta na 

inicial possa ter causado a recorrida aborrecimento ou irritação, não 

enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à 

personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a 

exposição das consumidoras a situação humilhante, bem como ofensa a 

atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. Evidentemente, o caso em 

apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral 

“in re ipsa”. Sendo assim, caberia a parte autora ter se desincumbidos de 

seu ônus probatório, comprovando os fatos extraordinários que as 

cobranças indevidas em questão teriam ocasionado em sua vida privada, 

no entanto, nada disso restou comprovado. Digno de nota é que, descurou 

a parte autora de comprovar as tentativas de resolução da celeuma na 

seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer 

número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento 

(dia/hora/nome do atendente). Saliente-se, por oportuno, que não restando 

comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco 

a subsistência da parte autora ou de sua família, a improcedência do pleito 

indenizatório é medida que se impõe. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, 

e o faço para CONDENAR o reclamante a exclusão dos números de 

telefone da reclamante de seus bancos de dados, sob pena de multa fixa 

(não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de 

majoração em ulterior decisão. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011603-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JUNIOR ALMEIDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011603-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANDRO JUNIOR ALMEIDA MELO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 
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financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011603-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JUNIOR ALMEIDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011603-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANDRO JUNIOR ALMEIDA MELO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 
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EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021289-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SANTOS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021289-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

HENRIQUE SANTOS AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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THAIS SILVA DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010538-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS SILVA DONATO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. Destarte, 

conquanto tenha alegado que o débito é devido, a Reclamada não trouxe 

aos autos qualquer documento comprobatório da regularidade dos débitos. 

Com efeito, colaciona tão somente extratos com informações extraídas de 

seus próprios bancos de dados, o que se perfaz em prova unilateral e de 

fácil manipulação, não hábil, portanto, a servir de evidencia no caso em 

tela. Assim, o apontamento dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. 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. 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.” 

A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da autora, causando lesão a sua honra e reputação. 

Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de 

prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência 

comum. O apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 
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Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009899-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CANDIDA ALEXANDRE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009899-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUTE CANDIDA ALEXANDRE ALVES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Alega a parte autora que possuía um debito junto a reclamada, onde 

procurou a quitação e fora pactuado acordo entre as parte. Alega ainda 

que, mesmo com a primeira parcela do acordo devidamente paga, após o 

prazo legal de 5 (cinco) dias para exclusão do registro, o debito ainda 

continuava constando no cadastro de inadimplência. Em sede de 

contestação, a reclamada alega que o atraso da exclusão se deu em 

razão do banco recebedor do boleto pago, pugnando pela inexistência de 

ato ilicito. Pois bem. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso nos autos, bem como a existencia de acordo entre as 

partes, o pagamento da primeira parcela e ainda a não exclusão do 

registro nos anais de inadimplência. Destarte, conquanto tenha alegado 

que o atraso não se deu por culpa da reclamada, esta não trouxe aos 

autos qualquer documento comprobatório do alegado. Com efeito, 

verifica-se dos comprovantes anexos que o pagamento fora realizado na 

data de 10/09, enquanto que se extrai da documentação colacionada na 

contestação que a exclusão se deu tão somente em 03/10, mais de 20 

(vinte) dias após o pagamento. Assim, a permanência dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Com efeito, 

a proposta obriga o proponente aos termos do que propôs conforme 

disposições do art. 427 do Código Civil. Após a aceitação desta pela parte 

contraente, forma-se o pacto, gerando efeitos jurídicos para ambos os 

contratantes. No caso, formalizada proposta para quitação do débito, 

realizado o pagamento da entrada pela parte autora, conforme 

reconhecido pelo réu, inegável a suspensão da exigibilidade do total da 

dívida, resultando descabida a manutenção da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, é defeituosa a conduta do credor quando 

mantém o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após a 

realização de acordo e do pagamento da primeira parcela, constituindo-se 

em caso de dano moral puro 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, 

causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se 

presume, conforme as regras de experiência comum. O apontamento dos 

dados da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 
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magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a permanência da anotação da negativação. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021292-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021292-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KALITA 

PIMENTEL CASTRO PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILZA 

DE CASTRO BRANCO, LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS POLO 

PASSIVO: Banco Safra S-A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012847-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA DONATONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES INACIO OAB - MT27041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/01/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018973-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/02/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021299-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELY ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021299-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KELY ROSA DE 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021321-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CRUZ SCHMIDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021321-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS DA 

CRUZ SCHMIDEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021333-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETHE FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021333-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETHE 

FRANCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021346-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO JUNIOR DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021346-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SAVIO JUNIOR 

DA SILVA GOIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021347-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BAZOTTI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MAZER SABINO (REQUERIDO)

JACKSON RODRIGO NILSSON (REQUERIDO)

CID SABINO JUNIOR (REQUERIDO)

HELOISA HELENA MAZER SABINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021347-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO BAZOTTI 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIANE FORCELINI POLO 

PASSIVO: LUCAS MAZER SABINO e outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021199-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BELA MENEGUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021199-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ILMA BELA MENEGUELLI REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos, cópia da fatura contestada, sob pena de indeferimento do pedido 

de tutela de urgência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem conclusos para a pasta de decisão urgente. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021364-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IURI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021364-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IURI DE CAMPOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013335-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009688-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AQUINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009177-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAXIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009011-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008858-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVELO S.A. (REQUERIDO)

POUSADA DA GI (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009082-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009421-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR APARECIDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009049-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROTHIRDE ELENA DE LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DIANA VENTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1002423-66.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 33.390,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

MARCIA REGINA DIANA VENTURINI Endereço: AVENIDA GENERAL 

MELLO, 3893, - DE 2437/2438 AO FIM, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78070-300 POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: 

AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 7143, - DE 6734 AO FIM - LADO PAR, 

VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP - CEP: 05724-006 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERENTE - MARCIA REGINA DIANA VENTURINI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 
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oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021375-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO ARAUJO PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021375-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENNO 

ARAUJO PIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA 

SILVA, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

JOSE DE JESUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014058-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON EVANGELISTA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006427-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENDLHEO PEREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013332-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR RODRIGUES ALONSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT10180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1013332-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

LEONOR RODRIGUES ALONSO Endereço: RUA DOUTOR EURÍCLES MOTA, 

130, BLOCO C - AP. 11, JARDIM GUANABARA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-715 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2713, - DE 

1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - LEONOR RODRIGUES ALONSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 05/12/2019 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 
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julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 24 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009162-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BATISTA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007351-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES SAMANEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005032-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007088-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE PATRICIA GUIA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008485-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CACHIVANY MELGAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013024-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1013024-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 12.963,72 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

DEMETRIO RODRIGUES Endereço: Av. F-5, 1, Q. 04 (Pedra 90), Cinturão 

Verde, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - DEMETRIO 

RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 31 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007670-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALINA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007207-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO PAES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008301-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005959-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011280-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA OAB - MT26208/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/11/2019 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006216-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DIAS DE AMORIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 17/10/2019 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021386-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MARQUES DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021386-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENO 

MARQUES DA SILVA AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021388-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021388-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOZIANE DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014892-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE KAROLAINE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009709-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENIZE LINA DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT17195-O (ADVOGADO(A))

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005818-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALLEL STEPHANO LUSTOSA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021282-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE LARA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021282-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZEU DE LARA 

HURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017323-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1017323-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LIDIA 

MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021405-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021405-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE LIMA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021414-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021414-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LOPES DA 

COSTA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE SOUZA 

MOREIRA, DANNYELY MESSIAS DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021417-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE MARCIA SCALCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021417-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RANIELE MARCIA 

SCALCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMIN OLIVEIRA DE 

SIQUEIRA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017344-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CABELEIRA SCHROETER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 

(REQUERIDO) PROCESSO n. 1017344-30.2019.8.11.0001 Valor da causa: 

R$ 14.529,04 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NATALIA CABELEIRA SCHROETER Endereço: Rua 

das Orquídeas, 336, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-010 

POLO PASSIVO: Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, 

JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Nome: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1106, 

- DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-100 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO EFETUAR A CITAÇÃO do pólo 

passivo, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à audiência de conciliação, na data e hora designada, BEM 

COMO PROCEDER AO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR 

DEFERIDA NOS AUTOS, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 

16:50 , a ser realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 
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audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 

16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011430-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011430-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. 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.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 
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honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020208-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MONTEIRO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020208-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALTER MONTEIRO ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (id. 27447639), 

por concluir como suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por WALTER MONTEIRO 

ARAÚJO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito, lançado em 

seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito, pela parte reclamada, no 

importe de R$ 54,04 (cinquenta e quatro reais e quatro centavos), 

referente ao contrato n.º 028089011000078AD, disponibilizado em 

17.5.016. Enfatiza, o autor, que foi surpreendido com a mencionada 

restrição ao tentar realizar uma compra a crédito. Narra que “sempre teve 

um bom relacionamento com bancos, empresas, e com o comércio em 

geral, e, de fato, não possui nenhum débito legítimo com a parte Requerida, 

em ato continuo o Autor foi checar motivo pelo qual se faz notório e 

inexorável que qualquer dívida imputada dever ser considerada inexistente 

e inexigível”. Aduz, ainda, que desconhece a dívida e, em razão disso, 

realizou diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas 

as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) 1) Seja Concedida a medida liminar no sentido de que 

determine a Ré para proceder à imediata retirada do nome do Reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito pelos fatos retro narrados, ou, que 

determine diretamente ao SERASA EXPERIAN, que assim o faça, sob pena 

de multa diária no valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de 

que mesma não sofra maiores prejuízos, até o fim da lide”. É o que merece 

ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado às argumentações 

da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade 

do direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há 

documentação disponível à parte promovente que possa contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove 

o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para 

excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não 

trará nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação não 

representa perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá ser 

efetivada, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o 

pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma do peticionado: EXCLUA, imediatamente, sem 

ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, o nome da parte autora dos órgãos 

de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, 

no tocante ao débito discutido nos presentes autos, no valor de R$ 54,04 

(cinquenta e quatro reais e quatro centavos), referente ao contrato n.º 

028089011000078AD, disponibilizado em 17.5.016, até o deslinde desta 

demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 16 de dezembro de 

2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010396-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

apredieu prinvivil (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010396-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: APREDIEU PRINVIVIL REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Expeça-se o alvará judicial, na forma requerida (ID n.° 

27446505). Após, arquivem-se os autos nos termos da decisão anterior 

(ID n.° 26567251). Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004447-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSALHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004447-67.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSALHES EXECUTADO: 

ADEMIR JOSE DONATONI Vistos, etc. Por meio do ID n.° 25142944 , a 

parte devedora formulou pedido de parcelamento do débito, na forma 

prevista no artigo 916, do Código de Processo Civil, tendo a parte 

exequente manifestado favoravelmente (ID n.° 26743760), situação em 
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que, indiretamente, as partes celebraram acordo nos autos. Por esta 

razão, com fulcro no artigo 57, da Lei 9.099/95, homologo o referido 

acordo para que surta os seus efeitos jurídicos. Em consequência, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o presente processo 

executivo diante da novação celebrada pelas partes (art. 360, do Código 

Civil). Por se tratar de mera novação, ressalto que, na hipótese do acordo 

não ser integralmente quitado, a qualquer momento, a parte credora 

poderá requerer o cumprimento do acordo. Nos termos do artigo 922, do 

CPC, suspenda-se o trâmite do processo durante o prazo de pagamento 

do acordo. Os comprovantes de pagamento devem ser juntados nos 

autos, sob pena de ser presumido o inadimplemento. Conforme efetuados 

os pagamentos, desde já, fica autorizada a expedição dos respectivos 

alvarás em favor da parte promovente. Com o pagamento integral da dívida 

e a expedição do alvará, arquivem-se. Por fim, em vista dos pagamentos 

realizados (ID n.° 25142951, 26247869 e 27518574), expeça-se o alvará 

judicial, na forma requerida (ID n.° 26743760). Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017050-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017050-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MEDIDA LIMINAR”, ajuizada por LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO, 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, que guarda conexão com aquela registrada sob o número 

1014065-36.2019.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, estando, ainda, na fase de conhecimento, pois envolvem as 

mesmas partes e causa de pedir, discutindo faturas de energia elétrica 

sucessivas, relativas à idêntica unidade consumidora n.º 6/2110256-1. 

Nos termos do artigo 286, do CPC: “Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de 

terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do 

processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo 

distribuidor. E, na demanda supracitada, qual seja, n.º 

1014065-36.2019.8.11.0001, em curso no 1º JEC, a parte autora questiona 

a fatura de energia, descrita como parcela “2/2”, referente ao mês de 

agosto/2019, no valor de R$ 4.611,23 (quatro mil e seiscentos e onze 

reais e vinte e três centavos), a título de recuperação de consumo, 

relativa à unidade consumidora n.º 6/2110256-1. Já na presente ação, n.º 

1014065-36.2019.8.11.0001, a parte promovente questiona a fatura 

concernente ao mês de agosto/2019, no importe de R$ 648,90 (seiscentos 

e quarenta e oito reais e noventa centavos), que, segundo detalhado na 

conta, alude à primeira parcela, de duas, ou seja, “1/2”, no tocante à 

recuperação de consumo da mesma unidade consumidora. É a suma. 

DECIDO. Da análise da questão posta, mister se faz consignar, 

inicialmente, que o artigo 323, do Código de Processo Civil, abaixo 

transcrito, estabelece que as obrigações da parte promovida, no que 

tange às prestações sucessivas, ou seja, não só as que ensejaram a 

propositura da ação, mas também daquelas que, porventura, incidirem no 

curso do processo, serão, assim, incluídas na ação em trâmite, 

independentemente de declaração do autor. “Art. 323. Na ação que tiver 

por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas 

serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de 

declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, 

enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar 

de pagá-las ou de consigná-las”. E, como cediço, as faturas de energia 

elétrica são despesas de trato sucessivo que obrigam as partes a 

contrato de serviços contínuos, enquanto perdurar a necessidade dele. 

Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AMPLA. 

COBRANÇA DE FATURAS EM ATRASO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE 

AUTORA, VISANDO À REFORMA PARCIAL DO JULGADO, A FIM DE QUE 

SEJA INCLUÍDA NA CONDENAÇÃO, AS FATURAS INADIMPLIDAS NO 

CURSO DA PRESENTE DEMANDA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. AS 

PRESTAÇÕES VINCENDAS CONSIDERAM-SE IMPLÍCITAS NO PEDIDO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. 

0RECURSO PROVIDO. Processo APL 0042658-07.2014.8.19.0014 RIO DE 

JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 3 VARA CIVEL Órgão Julgador 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR Partes APELANTE: 

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A, APELADO: DEBORA VALERIA DE 

OLIVEIRA PESSANHA Publicação 16/12/2016 Julgamento 15 de Dezembro 

de 2016 Relator WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO”. Diante disso, como 

medida de boa administração da justiça, a legislação determina que se 

reúnam os autos, em tais condições, no juízo prevento, com objetivo de 

dar andamento àquela ação mais antiga, ou, em seguindo ambas, com o 

escopo de se evitar a edição de decisões discrepantes ou conflitantes 

relativas à mesma matéria, que acometam às mesmas partes. Nesse 

contexto, em homenagem aos princípios da celeridade e economia 

processual, que norteiam os procedimentos deste rito, cabe ao juiz, de 

ofício ou a requerimento do interessado, corrigir o erro ou a falta de 

distribuição, compensando-a em consonância com o disposto no art. 288, 

do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 286, inciso I, c/c art. 

323, ambos do CPC, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito, determinando seja ele redistribuído ao Juízo do Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá. Intimem-se, proceda à baixa necessária 

e à remessa determinada, com as cautelas de praxe. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá, MT, 17 de dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017323-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017323-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Recebo a emenda à inicial (id. 27208212), por concluir como suficientes os 

novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, 

ajuizada por GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente 

alega, em síntese, irregularidades quanto aos débitos, apontados nos 

órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, pela reclamada, no importe 

de R$ 178,36 (cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), 

referente ao contrato n.º 0001919200201907, R$ 113,84 (cento e treze 

reais e oitenta e quatro centavos), no tocante ao contrato n.º 

0001919200201908, e R$ 96,09 (noventa e seis reais e nove centavos), 

relativo ao contrato 0001919200201909, todos disponibilizados em 

5.11.019. Narra, também, que “já move 03 (Três) ações em face da 

promovida perante o Juizado Especial (Processos nº: 
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8063378-75.2018.811.0001), porem a Unidade Consumidora de onde 

reside atualmente, a qual é objeto dos processos está em nome do antigo 

proprietário, tendo juntado contrato de compra e venda para ter 

legitimidade no polo ativo das ações, reforçando ainda mais a tese de que 

nunca teve vinculo com a promovida”. O autor ressalta, ainda, que não 

recebeu notificação, informando-lhe da negativação de seu nome. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) Seja deferido o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que retire o nome do 

Autor do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito e SERASA 

nos valores de R$ 178,36, R$ 113,84 e R$ 96,09, contratos de nº 

0001919200201907, 0001919200201908 e 0001919200201909 , 

respectivamente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa 

Excelência para o caso de descumprimento”. É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o 

caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece 

parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela 

específica da obrigação, liminarmente, ou determinar providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que 

estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado 

às argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para 

evidenciar a probabilidade do direito Ademais, como cediço, nesta fase 

processual, não há documentação disponível à parte promovente que 

possa contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não 

ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativado o 

seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar transações 

comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para excluir o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trará 

nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação não representa 

perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela 

de urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma 

do peticionado: EXCLUA, imediatamente, não podendo ultrapassar 24 

(vinte e quatro) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante aos 

débitos discutidos nos presentes autos, quais sejam, R$ 178,36 (cento e 

setenta e oito reais e trinta e seis centavos), referente ao contrato n.º 

0001919200201907, R$ 113,84 (cento e treze reais e oitenta e quatro 

centavos), no tocante ao contrato n.º 0001919200201908, e R$ 96,09 

(noventa e seis reais e nove centavos), relativo ao contrato 

0001919200201909, todos disponibilizados em 5.11.019, até o deslinde 

desta demanda, ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 17 de dezembro de 

2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021282-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE LARA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021282-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIZEU DE LARA HURTADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR na qual pretende a parte autora a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de que a parte ré proceda ao 

restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica em sua 

unidade consumidora, bem como promova a suspensão das cobranças 

ora contestadas. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos 

autos faturas que apontam significativa diferença entre os meses, objeto 

da demanda (318 KW e 870KW) e outros (média de 200 KW), fato que 

embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que o promova o 

RESTABELECIMENTO do fornecimento de energia elétrica à residência da 

parte reclamante (UC nº 6/226233-5), hipótese que anoto o prazo de 05 

(cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da 

cobrança das faturas, objeto da demanda (setembro/2019 e outubro/2019) 

bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de promover a 

inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Impõe registrar 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o 

adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos 

valores referentes ao período objeto da demanda (setembro/2019 e 

outubro/2019). Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Já designada audiência de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021282-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE LARA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021282-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIZEU DE LARA HURTADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR na qual pretende a parte autora a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de que a parte ré proceda ao 

restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica em sua 

unidade consumidora, bem como promova a suspensão das cobranças 

ora contestadas. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos 

autos faturas que apontam significativa diferença entre os meses, objeto 

da demanda (318 KW e 870KW) e outros (média de 200 KW), fato que 

embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 
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divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que o promova o 

RESTABELECIMENTO do fornecimento de energia elétrica à residência da 

parte reclamante (UC nº 6/226233-5), hipótese que anoto o prazo de 05 

(cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da 

cobrança das faturas, objeto da demanda (setembro/2019 e outubro/2019) 

bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de promover a 

inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Impõe registrar 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o 

adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos 

valores referentes ao período objeto da demanda (setembro/2019 e 

outubro/2019). Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Já designada audiência de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0050978-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINTO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

MAURO PINTO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

LENIL FRANCISCA MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 0050978-50.2015.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PINTO DE QUEIROZ, LENIL FRANCISCA MARQUES DE SOUZA, 

MAURO PINTO DE QUEIROZ RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO URV” que 

LENIL FRANCISCA MARQUES DA SILVA, JOÃO PINTO DE QUEIROZ e 

MAURO PINTO DE QUEIROZ promove em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Verifico que o juízo da 5ª Vara Especializada em Fazenda 

Pública, declinou da competência para o processamento e julgamento 

desta demanda, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital do Mato Grosso. Considerando que a reclamada, ESTADO DO 

MATO GROSSO, se caracteriza como pessoa jurídica de direito público, e 

que o mérito refere-se a pedido de incorporação à remuneração do 

servidor relativo alusivo a URV (unidade real de valor), declino da 

competência e determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018085-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018085-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA DE URGÊNCIA, na qual pretende a parte autora seja determinado 

à parte ré que se abstenha de inserir seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito, bem como proceda à baixa da dívida. Afirma a parte 

autora que vem recebendo cobranças constantes da parte ré, com 

ameaças de negativação. Contudo, assevera que o referido débito não 

pode ser cobrado, eis que foi pago com desconto ofertado pela parte ré e 

como forma de quitação do débito, Compulsando os autos verifico que a 

parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Entretanto, é sabido que a tutela antecipada deve corresponder à tutela 

definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. Há, ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não 

ofereça possibilidade de discussão, que convença por sua “aparência de 

verdade”. No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável 

postergar-se a solução do feito para a sentença final de mérito, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Isso porque, analisando os 

documentos colacionados aos autos, verifico que há provas de que as 

cobranças referem-se aos valores pagos, bem como não há provas de 

que, o pagamento do valor de R$ 1.047,42 (um mil e quarenta e sete reais 

e quarenta e dois centavos) quitaria o débito confessado pela parte 

autora, o que inviabiliza a concessão da medida na forma postulada, ao 

menos não, neste momento em sede de cognição sumária. A propósito, 

confira o entendimento jurisprudencial, nesse sentido: EMENTA AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO 

INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

PROVA UNILATERAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 

PROVA UNILATERAL. ESSENCIALIDADE DO CONTRADITÓRIO. RETIRADA 

DO NOME DO CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INDEFERIDO. LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12%A.A. SÚMULA Nº 382 STJ. 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 

00429870620138140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO 

GUERREIRO, Data de Julgamento: 24/04/2014, 5ª CAMARA CIVEL 

ISOLADA, Data de Publicação: 25/04/2014) destaquei Destarte, ao analisar 

as alegações da parte autora, conjugadas com os documentos 

encartados junto à inicial, não vislumbro a existência dos requisitos 

exigidos pela lei para o deferimento da tutela antecipada, consistente na 

prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Logo, mostrando-se 

necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória do feito 

para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. Audiência de conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020694-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020694-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VALDECI MANOEL DA SILVA REQUERIDO: VIP - GESTAO E LOGISTICA 

LTDA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a parte autora 

pretende a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que 

a parte ré proceda à devolução da motocicleta que se encontra recolhida 

no pátio de sua propriedade. Afirma a parte autora que arrematou no leilão 

realizado pela SEMOB (Secretaria de Mobilidade Urbana) nos dias 19 e 20 

de março/2019, uma a motocicleta JTA SUSUKI EN125 YES, COR PRETA, 

PLACA EXG 2833/SP, CHASSI 9CDNF41LJ8M145528, RENAVAM 

397692358, ANO/MOD 2008/2008, pelo valor de R$ 357,25 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Aduz que, em 
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29/10/2019 o bem móvel que era conduzido por um terceiro foi apreendido 

por uma guarnição da PM, em razão da ausência de documentos e CNH. 

Afirma que, em que pese tenha as dívidas efetuado o pagamento das 

diárias, a parte ré negou a retirada da motocicleta do pátio, porque não o 

pagamento não teria sido localizado. O pleito vai indeferido. É sabido que a 

tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será prestada 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, ainda, 

de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente no provável direito da parte autora. Isso porque, 

em que pese o pagamento das diárias, não há como supor as razoes 

pelas quais, o bem móvel ainda se encontra retido. Ademais, o fato que 

existem débitos fiscais e tributários alusivos ao bem, torna a concessão 

da medida, inviável, ao menos, neste momento, em sede de cognição 

sumária. Por todo o exposto, forçoso concluir que a análise acerca do 

objeto do processo, demanda, imprescindivelmente, a instauração do 

contraditório e dilação probatória, ambos necessários para o livre 

convencimento do juízo, neste caso. Logo, mostrando-se necessária a 

dilação probatória do feito para melhor embasamento da demanda, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos 

previstos no artigo 300 do CPC. Audiência de conciliação já designada. 

Cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021193-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021193-10.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES REQUERIDO: ARCOM S/A Vistos etc. 

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO 

CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANO MORAL 

C/C COM PEDIDO DE LIMINAR em que a reclamante postula a concessão 

de medida liminar para o fim de determinar à empresas requerida, a baixa 

do protesto, bem como a baixa do apontamento do SPC/SERASA. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários para tanto, a 

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

processo. Sustenta a parte que foi informada pela parte ré que o débito 

não existe. Tal fato, todavia, não é bastante para o acolhimento do pleito 

liminar formulado dada a ausência dos requisitos legais para a 

antecipação de tutela. Não há no caso em apreço a imprescindível prova 

que conduza à verossimilhança do alegado, de modo que deve o pleito ser 

INDEFERIDO. Agrega fundamento à presente deliberação o fato de que o 

protesto tirado em nome do reclamante encontra-se embasado na Lei de 

Registros Públicos cuja regra é exatamente ostentar segurança e eficácia 

aos atos jurídicos, de modo que sem a prova da verossimilhança não tem 

cabimento a pretensão que visa a antecipação. Defiro a inversão do ônus 

da prova vez que se cuida de relação de consumo, sendo perceptível a 

situação de hipossuficiência existente entre reclamante e reclamada. Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012748-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012748-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDINEIA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: MOTOROLA 

MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, VIA VAREJO 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

interposição de recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO Antes de adentrar ao mérito, tem-se que a Ré MOTOROLA 

MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA suscitou a 

necessidade de prova pericial no aparelho celular objeto da controvérsia, 

o que afastaria a competência do juizado especial. Nesse peculiar, 

entendo que as provas juntadas aos autos, em concurso com as 

alegações das partes, são suficientes para a solução da controvérsia. 

Ademais, a existência do defeito em si é fato incontroverso entre as 

partes, sendo que a controvérsia está no fato de o defeito ter ou não sido 

causado pela autora e as provas dos autos, neste sentido, bastam para o 

deslinde da causa. Por estas razões, OPINO por REJEITAR a preliminar de 

incompetência do juizado, por não entender que a prova pericial seja 

imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. DA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ Observo, ainda, 

que a Ré VIA VAREJO S/A suscitou a sua ilegitimidade passiva, afirmando 

que não possui qualquer relação com o defeito apresentado no produto, 

bem como que é a fabricante quem deve responder pelos defeitos 

narrados na inicial. No entanto, o artigo 7º, parágrafo único, do CDC prevê 

a responsabilidade solidária de todos os que participam da suposta 

ofensa. Ademais, a Ré, como participante da cadeia de consumo, deve 

responder pela qualidade dos produtos que disponibiliza no mercado de 

consumo, até porque, certamente, aufere lucro com a venda, razão pela 

qual OPINO por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada 

pela Ré. DA ANÁLISE DO MÉRITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Da análise dos autos verifico que o processo se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID nº 26714759) sobre a 

produção de outras provas ou a necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, reportaram-se à contestação e impugnação. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Oportunizada a conciliação (Audiência de ID 

nº 26714759), as partes compareceram à solenidade, porém, optaram em 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação à inversão do 

ônus da prova, o que OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, consoante 

preconizado no artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A 

autora alega que adquiriu da segunda Ré um aparelho “CELULAR MOTO 

G7 PLUS 64GB RUBI XT1965”, pelo valor de R$ 1.588,17 e que, passados 

20 dias de utilização, ou seja, em 11/09/2019, o mesmo apresentou 

defeito, tendo sido levado à assistência técnica autorizada da ré (OS 

13751), de onde retornou funcionando novamente. Assevera que, 

passados mais alguns dias, o aparelho passou a apresentar outro defeito, 

sendo novamente levado à assistência técnica autorizada, (OS nº 

SOBR6240011909300006), em 30/09/2019. Contudo, sustenta a autora 

que a assistência técnica deixou de consertar o aparelho ao argumento de 
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“perda de garantia por suposta violação do aparelho por agentes não 

autorizados”. Assevera que somente levou o seu aparelho celular na 

assistência técnica autorizada, não procedendo a informação de que 

tenha tentado realizar o conserto através de agentes não autorizados. 

Requer, assim, a devolução do valor pago pelo produto e indenização por 

danos morais. Em defesa tempestiva, a Ré VIA VAREJO S/A defende a 

ausência de responsabilidade pelos problemas enfrentados pela autora, 

tese já superada por ocasião da análise da preliminar e ilegitimidade 

passiva acima decidida. A ré MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA alegou que a existência de vício no 

produto se deu em decorrência de dano físico/avaria por violação do 

aparelho por agentes não autorizados., pugnando pela improcedência da 

ação. Pois bem. Da análise do processo e dos documentos que o 

instruem, verifico que, não obstante a inversão do ônus probatório, a 

Autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito indenizatório, uma 

vez que, ao adquirir o produto, gerou-lhe a expectativa de que o mesmo 

apresentasse a qualidade esperada. Além disso, comprovou que levou o 

aparelho celular até a assistência técnica da ré em duas oportunidades, 

sendo que, na primeira, a ré executou o serviço e devolveu o aparelho 

celular para a autora funcionando e, na segunda, teve seu pedido negado 

sob os argumentos acima mencionados. A ré alegou a existência de fato 

modificativo/extintivo do direito da autora, alegando que o defeito decorreu 

de violação por agentes não autorizados. Seja em razão desse fato 

alegado, seja em razão da inversão do ônus da prova, caberia a ré 

comprovar que, após a autora ter levado o produto até a assistência 

técnica pela primeira vez (11/09/2019), o produto lhe foi devolvido sem a 

existência do segundo defeito noticiado na inicial, ônus do qual, entretanto, 

não se desincumbiu, uma vez que a ré não apresentou nos autos qualquer 

documentação acerca do primeiro conserto realizado. Ou seja, a autora 

comprovou que, antes do segundo defeito (objeto da controvérsia), foi a 

própria assistência técnica da ré que executou os serviços em seu 

aparelho celular. Assim, caberia à ré comprovar que, naquela primeira 

oportunidade (11/09/2019), quando da devolução do aparelho para a 

autora, o mesmo não apresentava a violação que alega ter sido feita por 

agentes não autorizados quando da segunda reclamação feita pela autora 

(30/09/2019). Neste ponto, resta ainda mais clara a desnecessidade de 

realização de perícia no caso em apreço, pois, ainda que a perícia 

atestasse que o defeito decorreu de violação, não poderia apontar se a 

violação partiu da autora ou dos próprios técnicos autorizados que 

realizaram o primeiro conserto no aparelho celular. Logo, resta clara a 

responsabilidade civil das rés para os fatos, cometendo ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 do C.C., quando comercializaram produto com avaria 

e sequer atendeu a consumidora de forma adequada, violando, assim, os 

seus direitos basilares preconizados no artigo 6º do CDC, o que faz surgir 

o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) E deve-se 

considerar que, nesses casos, a responsabilidade das empresas Rés é 

objetiva, independente de culpa. Estabelecidos o ilícito e a 

responsabilidade das Rés, cumpre-nos analisar os fatos sob a esfera dos 

danos materiais e morais. No que tange aos danos materiais, ou seja, 

aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), restou claro nos autos que a Autora 

sofreu prejuízo com a falta de qualidade do produto, o que impossibilitou o 

seu uso. Ora, se o produto adquirido não pôde ser utilizado ante a 

apresentação de defeito, sem que a Ré lograsse êxito em atender ao 

reparo eficiente, é imprescindível a restituição do valor pago pela 

consumidora. Consequentemente, OPINO por CONDENAR a Ré à reparar o 

dano de ordem material sofrido pela Autora, na devolução do valor pago 

pelo produto avariado, na proporção de R$ 1.588,17. Sob os danos 

materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC), a partir da aquisição (21/08/2019). E, 

analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que a 

submissão da Autora à produto de baixa qualidade, apresentando defeito, 

e, ainda, a inércia da ré na solução do problema de maneira administrativa, 

constitui falha na prestação do serviço, e causa danos morais, na 

modalidade in re ipsa, aptas a gerar a obrigação de indenizar: Recurso 

Inominado nº.: 1000226-66.2018.8.11.0004 – PJE- jaOrigem:JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇASRecorrente(s):SKY 

SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.Recorrido(s):DIVINO ALVES 

CAETANO NETO Juíza Relatora:Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:28/06/2018E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APARELHO COM DEFEITO – 

AUSÊNCIA DE REPARO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA – PLEITO DE 

DIMINUIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE 

DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL 

REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de 

ação indenizatória na qual a parte reclamante aduz que houve falha na 

prestação do serviço, Reclamada não realizou troca do aparelho 

solicitado. Contudo, da analise dos autos, nota-se que nem todas as 

alegações firmadas pelo Autor condizem com a verdade real, posto que, 

este deixou de anexar a conversa qual solicita o cancelamento. Além do 

mais, as alegações que não ocorreram devidamente os descontos de 

R$30,00(trinta reais), bem como o desconto do ponto inutilizável, são 

incontroverso conforme se verifica em contestação. Ademais, o 

reclamante comprova que tentou resolver administrativamente, através 

dos protocolos juntados id.11720829.Assim, restando demonstrado que o 

reclamado não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mormente quando 

este não apresenta nenhum documento que justifique a falha em alterar o 

produto com problema, vez que a problemática dos autos poderia ter sido 

resolvida facilmente de forma extrajudicial. Logo, mister se faz o 

reconhecimento da indenização pelos danos morais sofridos pelo 

consumidor. O valor da indenização deve guardar consonância com o 

dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente 

e da vítima, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade. Sentença que analisa o conjunto probatório e fixa 

o valor da indenização em valor superior ao entendimento majoritário, de 

que a indenização não tem o condão de ser causa de enriquecimento, mas 

sim de desestímulo a novas desídias. Recurso conhecido e Parcialmente 

Provido para diminuir o valor da condenação de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). (N.U 1000226-66.2018.8.11.0004, 

TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 28/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante nos causadores do mal a 

fim de dissuadi-los de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente 

na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Ante ao 

exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas 

apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por REJEITAR as 

preliminares de incompetência do juizado e ilegitimidade passiva arguidas 

pelas rés. 2. No MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, 

consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por aplicar ao caso os ditames 

contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, 

cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII. 3. OPINO por CONDENAR solidariamente as 

Rés, nos termos do artigo 487, I do CPC, a reparar o dano de ordem 

material sofrido pela Autora, R$ 1.588,77. Sob os danos materiais deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC), a partir da aquisição (21/08/2019). 4. Por fim, OPINO por 

CONDENAR as Rés, também de forma solidária, ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de 

juros de mora de 1% desde o evento danoso (30/09/2019). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 
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nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010053-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010053-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOLANGE DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra maduro para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas 

(Audiência de ID nº 26051481) sobre a produção de outras provas ou a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da 

Ré à provar o insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, razão pela qual a Douta Magistrada já deferiu a inversão do 

ônus da prova, em favor da Autora, nos termos art. 6º, VIII do CDC, na 

oportunidade em que se apreciou a liminar (Decisão de ID nº 24550744), 

com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual, o que OPINO por 

ratificar nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Autora em desfavor da Ré. Em 

síntese, a Autora narra ser titular da Unidade Consumidora n. 6/714020-5, 

e que teria tido seus dados inseridos nos cadastros restritivos de crédito 

referente a uma fatura que a autora desconhece, aonde lhe é cobrada 

multa e recuperação de consumo, no valor de R$ 1.228,69, com 

vencimento em 28/02/2019, por suposta irregularidade no medidor. Requer 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. À 

Decisão de ID nº 24550744, a Douta Magistrada deferiu a liminar para que 

a Ré excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito com 

relação ao débito objeto da presente ação. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, salientando que a 

cobrança seria correta, ante a irregularidade encontrada no medidor da 

Unidade Consumidora doa parte Autora, que foi constatada mediante 

vistoria acompanhada por um morador do imóvel. Pois bem. Diante da 

alegada inversão probatória, que nada mais é do que técnica de 

julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de seus alegações, seja na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva se constitui em fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Observa-se que, à defesa, não 

foi juntado sequer o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no qual 

teria sido constatada a irregularidade e dado ciência à consumidora, uma 

vez que no documento de ID nº 26366126 não consta assinatura da parte 

autora, tampouco nomina a pessoa do suposto morador do imóvel que 

teria acompanhado o procedimento. Verifica-se que não há comprovação 

de notificação da parte Autora sobre eventual perícia a ser realizada no 

medidor, impossibilitando, assim, o seu acompanhamento e a ampla defesa 

administrativa. Ademais, verifica-se que o consumo da autora não sofreu 

variação significativa após a mudança do medidor. Nesse contexto, 

tem-se que a Ré comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, 

quando, na cobrança de valores do consumidor, deixa de observar o 

procedimento predisposto na Res. 414/10 da ANEEL, em especial os 

artigos 129 e 130, que estabelecem todas as providências necessárias 

para fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. Procedimentos esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar 

observância. Vê-se que a Ré sequer juntou o suposto TOI devidamente 

assinado pela parte Autora ou com a comprovação de sua recusa em 

assinar o documento. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, 

IV, VI e IX do CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os 

fatos, mas sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira 

prática abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos 

patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. 

Logo, a anormalidade que teria provocado faturamento inferior, por si só, 

sem a observância do devido processo legal ou a demonstração do 

efetivo envolvimento da parte Autora no fato, não possui o condão de 

imputar a obrigação ao consumidor quanto ao pagamento de eventual 

diferença encontrada, porquanto constitui elemento probatório de intensa 

fragilidade. Deve-se relembrar que as faturas de consumo são emitidas 

pela própria concessionária, e que gera nos consumidores de modo geral, 

a confiança de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não 

podendo ser surpreendidos com cobranças abusivas, apontando 

supostas recuperações ou desvios. Ora, cabe à Ré o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades 

consumidoras. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há por que imputar ao consumidor o ônus de 

eventual irregularidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem 

tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa 

exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos 

presentes autos, Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva 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 

responsabilizada pelos danos causados à parte autora. Assim, uma vez 

que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança ou 

da contribuição específica da Autora para tal, para a efetividade da 

prestação jurisdicional OPINO por declarar a inexigibilidade da dívida 

relativa à fatura com vencimento em 28/02/2019, no valor de R$ 1.228,69. 

OPINO por tornar definitiva a liminar concedida pela Douta Magistrada à 

Decisão de ID nº 24550744, no sentido de exclusão do nome da autora 

dos cadastros restritivos de crédito em razão do débito aqui discutido. DA 

ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, tem-se que o 

mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a satisfação ou 

gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste 

caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os mesmos são 

devidos, ante a submissão do consumidor à situação vexatória de se ver 

cobrado por valores não consumidos e sofrer com a ameaça de 

interrupção do fornecimento de energia, tendo que acionar o poder 

judiciário para assegurá-la. Senão vejamos: Recurso inominado. Energia 

elétrica. Medidor de consumo. Fraude não comprovada. Termo de 

Ocorrência de Irregularidade - TOI, elaborado de forma unilateral pela 

concessionária. Documento insuficiente para comprovar a existência de 

irregularidades no medidor. Ausência de demonstração de qualquer 

conduta fraudulenta por parte da proprietária do imóvel. Cobrança de 
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diferenças correspondentes a período anterior. Elaboração de cálculo 

unilateralmente. Débito indevido. Dano moral presumido. Valores fixados 

de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. Recurso inominado n. 

1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 

4.546,71. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR. MÉDIA MENSAL DE CONSUMO 

MANTIDA, COM ATÉ MESMO POSTERIOR REDUÇÃO. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROVA UNILATERAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA PERÍCIA 

ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. 

CÁLCULO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE APONTADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO RECORRENTE. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (CRUZ, Érica Marcelina. Recurso 

inominado n. 0003928-08.2017.8.26.0278. J. em 27 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) Assim, a cobrança nos moldes formulados demonstra a 

tentativa da Ré em impor ao consumidor a sua superioridade econômica, 

tornando-se vítima da má prestação de serviço e submissa às suas 

vontades, razão pela qual OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. 

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar um 

equilíbrio tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Sob esses argumentos, entendo que o valor R$ 

6.000,00 (seis mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Ré. DISPOSITIVO: Isso posto, 

após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas 

as partes: NO MÉRITO, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS 

formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII do CDC, consoante deferido pela Douta Magistrada 

à Decisão de ID nº 24550744, com o fito de propiciar equilíbrio na relação 

processual. OPINO por declarar a inexigibilidade da dívida relativa às 

faturas com vencimento em 28/02/2019, no valor de R$ 1.228,69. OPINO 

por tornar definitiva a liminar concedida pela Douta Magistrada à Decisão 

de ID nº 24550744, no sentido de exclusão do nome da autora dos 

cadastros restritivos de crédito em razão do débito aqui discutido. OPINO 

por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré e por 

CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO 

por arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (19/03/2019), e a correção 

monetária, a partir da prolação desta sentença. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011711-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO ANDRADE CERCI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL O Réu pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a 

idoneidade do extrato apresentado pela parte Autora à inicial, assim como 

o comprovante de endereço. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a 

petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce. 

Outrossim, com relação ao comprovante de residência, verifica-se que o 

mesmo está em nome da genitora do autor e, no que se refere ao extrato 

de negativação, ressalto que a inscrição do nome do autor nos cadastros 

restritivos de crédito é fato incontroverso nos autos. Por fim, observo que 

o Réu não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir os 

documentos. Portanto, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo réu. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos, verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 26455297) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega o Autor ter sido surpreendido com negativação em seu 

nome oriunda do réu, no valor total de R$ 1.495,70, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o vínculo supostamente existente entre elas, trouxe 

apenas faturas produzidas unilateralmente, as quais, por si só, não 

comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco do 

débito negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando o Autor negou a existência do débito entre as 

partes. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pelo Autor, ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 1.495,70, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que o réu tome as providências necessárias no 

sentido de retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 
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das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima referido, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim 

aduz a jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, 

sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à 

conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar a 

preliminar de inépcia da inicial. NO MÉRITO: 2. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO pela procedência total dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.495,70, 

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por determinar 

que o réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome 

do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante 

SERASA JUD, caso o réu não o faça. 6. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar 

na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(11/08/2018) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012643-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE PINTO NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Evidencia-se que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração 

da inexistência do débito no valor de R$ 232,81 e R$ 101,36, totalizando 

R$ 334,17 e indenização por dano moral, cujo valor não do pedido não foi 

atribuído na inicial, que somente indica como critério para valoração um 

acórdão que fixou o dano moral em 100 salários mínimos. À impugnação, o 

autor sugere a quantia de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor 

da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a 

somatória de todos eles. No caso concreto, tendo a parte autora deixado 

de indicar o valor pretendido à título de indenização na inicial, deve-se 

corrigir o valor dado à causa para o patamar pretendido, o qual sugiro seja 

fixado no montante de R$ 10.000,00. Assim, diante do que determina o 

artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, 

para fixá-lo em R$ 10.334,17. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase 

processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado 

Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, 

remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso 

inominado que possa futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR 

ARGUIDA - INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou acerca do 

comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não ser emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que não há 

controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, razão pela 

qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. Assim, OPINO 

por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. DA 

JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Vê-se que a ré junta à defesa (Doc. 

ID nº 26941140) um relatório de chamadas que teriam sido originadas pelo 

autor e que, dada a natureza do documento, que teriam informações 

relativas aos valores cobrados da parte autora, pugna que o juízo decida 

se o documento será arquivado em pasta própria, passível de consulta 

apenas pelas partes e seus advogados, ou se o processo tramitará em 

segredo de justiça. Analisando referido documento, não entendo que seja 

o caso de arquivá-lo em pasta própria, tampouco de decretar a tramitação 

do feito em segredo de justiça. Primeiramente, porque as informações de 

valores cobrados da parte autora não constitui quebra de sigilo de suas 

informações. Além disso, no referido documento não consta, sequer, o 

nome e o número de documento da parte, não havendo qualquer outro 

documento nos autos que, de fato, relacione o documento à pessoa do 

autor. Assim sendo, OPINO por indeferir o pedido de tramitação do feito em 

segredo de justiça, não sendo o caso, também, de se arquivar o 

documento em pasta própria. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada (Audiência de ID nº 26597467) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

requereu o julgamento antecipado da lide. A ré pugna pela designação de 

audiência de instrução e julgamento, a qual, contudo, entendo ser 

desnecessária, pois o deslinde do feito demanda a produção de prova 

exclusivamente documental, por se tratar de negativa de vínculo. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 366 de 700



conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, nos valores de R$ 232,81 e R$ 101,36, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Trouxe apenas documentos produzidos 

unilateralmente e telas sistêmicas (ilegíveis, a propósito), sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Da análise dos 

fatos, vê-se que a defesa do Ré não está acompanhada de provas 

robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, não 

tendo a ré apresentado qualquer documento aonde constasse a 

assinatura do Autor em contratações, sequer a origem do valor 

negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus 

que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado 

aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS 

NOS VALORES DE R$ 232,81 e R$ 101,36, bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua o nome da 

parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

nos valores acima indicados, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados 

são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem 

médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. 

Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da 

parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver 

seu nome exposto à negativações infundadas, demonstrando a clara 

negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a 

jurisprudência: Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano 

moral – Ônus do fornecedor do serviço de comprovar a existência da 

relação jurídica – Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida 

do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

– Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias 

do caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida 

de caráter pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação 

da parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.334,17. 

2. OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial. 3. OPINO por 

indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo 

o caso, também, de se arquivar qualquer documento juntado pela ré em 

pasta própria. 4. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da 

parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela 

procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 232,81 

e R$ 101,36, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO 

por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 7. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores 

acima indicados, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. 8. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (04/09/2019) e a correção monetária, a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013360-38.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LEYSA GOMES BRESSANTE Polo Ativo: LUIZ ALBERTO GOMES DA 

SILVA Polo Ativo: MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA Polo 

Passivo: GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S.A. (HOTEL URBANO) 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO De início, 

observo que os Autores contam, respectivamente, com 63 anos, 67 anos, 

e 62 anos, sendo idosos, na forma da lei 10.741/03, razão pela qual OPINO 

por reconhecer os seus direitos à prioridade de tramitação processual, 
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consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, bem como assegurado 

pelo artigo 1.048 do CPC/15. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, 

da análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado preconizado no artigo 371 do CPC/15, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que os danos morais e materiais 

seriam facilmente comprovados com provas documentais, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada 

pelos Autores em desfavor do Réu, sob a alegação de problemas 

enfrentados em pacote turístico contratado, com destino a Porto de 

Galinhas/PE. Segundo os Autores, às vésperas da viagem, teriam 

recebido comunicado de que não seria possível se hospedarem na 

Pousada Porto Family, e que, por isso, iriam para o Hotel Cajado, que seria 

aquém do contratado. Que, ao aportarem no aludido hotel, às 21:45, não 

havia ninguém na recepção, e que não conseguiram contatar o Réu no 

horário, haja vista que o seu atendimento se encerrava às 18:00. Em 

razão dos fatos, lavraram Boletim de Ocorrência, e se destinaram à outra 

pousada. Pleiteiam, portanto, pelo reconhecimento dos danos morais 

causados, e pela restituição dos danos materiais às Autoras, Sra. Maria 

Tereza e Sra. Leyza. Os Autores carrearam aos autos os cartões de 

embarque da viagem, boletim de ocorrência, fotos dos hotéis, código da 

reserva, conversas via whats app, e-mails e recibos. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 26832328), as parte compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

26766478), o Réu sustenta a impossibilidade de ressarcimento, por 

entender ter cumprido a oferta turística promocional. Que a contratação 

era para o Hotel Porto Family ou similar, e que teria prestado a assistência 

aos Autores, inclusive confirmado a reserva, para que fizessem check in 

no dia seguinte. Pleiteia, assim, pela improcedência dos pedidos autorais, 

pois, ao seu ver, não houve ato ilícito, ou danos. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, pois o Réu foi o 

fornecedor do pacote turístico, e os Autores, destinatários finais. Portanto, 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o suporte aos consumidores à ocasião dos fatos. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pois bem. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Independente dos exatos termos do Boletim de Ocorrência lavrado pelos 

Autores, da análise dos fatos, vê-se que é incontroverso que, apesar de 

terem adquirido um pacote turístico do Réu, não conseguiram usufruí-lo de 

maneira satisfatória, sem qualquer explicação plausível, e/ou assistência 

por parte do Réu. Ora, a presente contratação foi realizada por idosos, 

que, como tais, deveriam ter uma atenção mais específica, assegurada a 

prioridade que lhes são de direito. No entanto, percebo que, antes mesmo 

da viagem, o Réu já apresentou falhas no dever de informação aos 

consumidores, violando o artigo 6º, III do CDC. Isso porque, aos Autores 

fez surgir a crença de que o hotel que se hospedariam no destino seria, 

efetivamente, o Porto Family. Entendo que o Réu não logrou êxito em 

comprovar o contrário. Não vislumbro, em momento algum, até a 

transferência ao hotel Porto Cajá, qualquer menção a outro hotel, que não 

o Porto Family. Aliás, isso também representa uma falha no dever de 

informação, por parte do Réu, posto que, da análise de seus argumentos, 

passa a impressão de que, até à véspera da viagem, os consumidores 

não teriam sido informados, especificamente, do hotel que iriam se 

hospedar. Ora, se o Réu nega que a oferta seria, especificamente, do 

Hotel Porto Family, podendo ser de similares, sequer elenca quais seriam 

esses similares, e não demonstra, ainda, que o Hotel Porto Cajá, 

corresponderia aos anseios dos Autores. Pelo contrário, a deficiência na 

prestação de serviços, pelos prepostos do Hotel Porto Cajá, indicado pelo 

Réu, é inquestionável. Ora, os Autores, ao aportarem no aludido hotel, não 

foram atendidos, pois não havia um funcionário sequer para acomodá-los. 

E as respostas prestadas aos consumidores, na ocasião, também 

demonstram uma verdadeira desídia por parte do Réu. Ora, trata-se de 

uma hospedagem turística, e, como tal, deveria ter funcionários em todos 

os horários, à disposição dos consumidores, o que não se viu no caso em 

tela. Independente das razões que levou o funcionário a não estar na 

recepção no momento do check in, é inconcebível que um hotel turístico, 

de qualidade, não tenha outro funcionário para substituí-lo à ocasião. Por 

essa razão, os Autores se viram desamparados, logo na chegada ao 

destino, e foram obrigados à procurar novo hotel, para acomodação, sem 

qualquer suporte pelo Réu. Saliento, inclusive, que os Autores 

demonstraram terem tentado resolver de maneira amigável, mas o contato 

que lhes foi repassado, bastou-se em afirmar que não atendia naquele 

horário, mas, apenas, no horário comercial. Ou seja, de todos os aspectos 

que se analisa a presente demanda, não se vislumbra um atendimento de 

qualidade por parte do Réu, aos autores. E não pode, de maneira alguma, 

prevalecer a tese do Réu de que os Autores poderiam fazer o check in no 

dia seguinte, posto que a falha na prestação de serviço, o desdém do Réu 

com os consumidores, foi tamanho, que inviabilizou a continuidade da 

relação contratual. Em assim agindo, pratica ato ilícito nos termos do artigo 

186 do C.C., pois viola a dinâmica da relação de consumo, em especial o 

direito básico dos consumidores à qualidade do serviço adquirido, e a 

prevenção de danos morais e materiais, consoante previsto no artigo 6º, III 

e VI do CDC. E, no caso em tela, resta configurado o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, houvesse o Réu 

cumprido a oferta inicialmente contratada, com um atendimento qualitativo, 

os danos não teriam se concretizado. DOS DANOS MATERIAIS No que 

tange aos danos materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de 

ordem econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), 

tem-se os mesmos se apresentam sobre o aspecto dos valores devidos 

às Autoras, em relação às novas diárias que tiveram de contratar, haja 

vista a flagrante falha na prestação de serviço do Réu. Os Autores trazem 

os comprovantes de pagamentos dos seguintes valores, destinados à 

nova Pousada, qual seja, Pousada Brasileira: Responsável pelo 

pagamento Data pagamento Valor Sra. Leysa Gomes Bressone 

25/03/2019 R$ 1.330,00 (Mov. 25328257) Sra. Maria Tereza Mamede 

Gomes da Silva 25/03/2019 R$ 1.330,00 (Mov. 25328259) OPINO, portanto, 

por reconhecer o direito das Autoras à aludida restituição, e por 

CONDENAR o Réu à indenização por danos materiais, na proporção de R$ 

1.330,00 (um mil e trezentos e trinta reais), para cada Autora, Sra. Leyza 

Gomes Bressone, e Sra. Maria Tereza Mamede Gomes da Silva. OPINO 

por determinar que o valor seja corrigido monetariamente, pelo índice INPC, 

desde o pagamento (25/03/2019), mais juros de um por cento ao mês 

desde a data citação (03/12/2019 – Mov. 26766462). DOS DANOS 

MORAIS Em relação aos danos morais, entendo que o mesmo é 

incontroverso. A inércia do Réu, e sua desídia no atendimento aos 

consumidores, é inquestionável. Ressalto que os Autores, idosos, foram 

expostos a uma situação desnecessária, exclusivamente pela falta de 

qualidade da prestação do serviço, pelo Réu. E isso em um momento que 

deveria ser destinado ao laser. Sentiram-se desamparados, e indignados 

pelo desprezo com que a situação foi tratada, no dia em que aportaram no 

hotel. É sabido que o dano extra patrimonial diz respeito à violação dos 

direitos ligados à dignidade humana, e a doutrina especializada e a 

jurisprudência vêm entendendo ser dispensável a prova de sua 

ocorrência, por se encontrar ínsito na própria ilicitude, de modo que, 

provada a conduta antijurídica, demonstrado está o dano moral, à guisa de 

uma presunção natural, que decorre das regras de experiência comum. 

Assim se justifica a qualidade in re ipsa que a doutrina lhe atribui, 

principalmente quando se depara com a frustração vivida pelos Autores, 

na alteração repentina do hotel programado, bem como na via crucis 

enfrentada para nele se hospedar, sem êxito. Tais situações extrapolam o 

mero dissabor, e causam danos reais à intimidade dos Autores. Senão 

vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria: PACOTE TURÍSTICO. 

GRUPON E PEIXE URBANO. HOTEL SEM DISPONIBILIDADE DA 

ACOMODAÇÃO CONTRATADA. ACOMODAÇÃO EM OUTRA POUSADA 

SEM PROVA DE QUE TEM A MESMA QUALIDADE. CULPA DS 

FORNECEDORAS. DEVOLUÇÃO DE VALOR INTEGRAL. DANO MORAL. 

ARBITRAMENTO RAZOÁVEL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS 

COMPROVADAS. DESPESAS COM IMPRESSÃO PARCIALMENTE 

COMPROVADAS. PARCIAL PROVIMENTO. (KIM, Seung Chul. Recurso 
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inominado n. 0006031-62.2017.8.26.0609. J. em 29 Mar. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Dez. 2019.) Indenização por danos 

morais – Aquisição de pacote de viagem em agência de turismo – 

Sucessivos inconvenientes quanto à viagem e à acomodação – Recurso 

Genérico – Ausência de impugnação especificada quanto aos fatos – 

Sentença mantida – Recurso conhecido e não provido. (CASTROVIEJO, 

Angel Tomas. Recurso inominado n. 1007791-81.2016.8.26.0506. J. em 28 

Jun. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Dez. 2019.) 

Consumidor – Prestação de serviços – Pacote turístico parcialmente 

frustrado – Indenização devida – Responsabilidade objetiva e 

solidariedade das empresas rés – Inteligência dos arts. 14 e 34 do CDC – 

Dano material – Ocorrência – Devolução da diferença com relação ao 

valor dos hotéis devida – Dano moral – Ocorrência – Valor indenizatório 

arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

ante a situação fática – Alteração quanto a incidência da correção 

monetária dos danos morais – Recurso da Omina Tour Viagens e Turismo 

Ltda. improvido – Recurso da CVC Brasil Operadora e Agência de Turismo 

S.A. parcialmente provido – Sentença parcialmente reformada. 

(CAMARGO, Rodrigo Tellini de Aguirre. Recurso inominado n. 

1011212-3.2014.8.26.0001. J. em 18 Set. 2014. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 13 Dez. 2019.) Sopesando tais orientações e ponderando as 

circunstâncias do caso, principalmente a total inércia do Réu em revolver a 

contenda, deixando os Autores em desamparo na ocasião dos fatos, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Autor, o que satisfaz a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, e 

atende 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. Isso posto, 

após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, no MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer 

os seus direitos à prioridade de tramitação processual, consoante 

garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03, bem como assegurado pelo artigo 

1.048 do CPC/15. 2. OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, com a inversão do 

ônus da prova, em favor dos Autores, consoante artigo 6º, VIII. 3. OPINO 

por CONDENAR o Réu à indenização por danos materiais, na proporção de 

R$ 1.330,00 (um mil e trezentos e trinta reais), para cada Autora, Sra. 

Leyza Gomes Bressone, e Sra. Maria Tereza Mamede Gomes da Silva. 

OPINO por determinar que o valor seja corrigido monetariamente, pelo 

índice INPC, desde o pagamento (25/03/2019), mais juros de um por cento 

ao mês desde a data citação (03/12/2019 – Mov. 26766462). 4. Por fim, 

OPINO pelo reconhecimento dos danos morais, na modalidade in re ipsa, 

para CONDENAR o Réu à indenizar os Autores pelos danos morais 

sofridos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Autor, 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (18/03/2019 – Data que era 

para os Autores iniciarem a hospedagem), e a correção monetária a partir 

da homologação deste projeto de sentença, pela Douta Magistrada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013262-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA IOLANDA BABINSKI DA ROSA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT11989-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013262-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA IOLANDA BABINSKI DA ROSA VASCONCELOS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra maduro para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico 

que a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

26806008), reportou-se à impugnação. A parte ré, por sua, vez, requereu 

a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual entendo 

desnecessária para o deslinde do feito, que demanda essencialmente de 

produção de provas documentais, a exemplo da comprovação da 

prestação de assistência material à parte autora em razão dos atrasos 

nos voos. OPINO, assim, por indeferir o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento feito pela ré. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que parte Autora e parte Ré se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte Autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais em que a autora alega ter adquirido bilhetes da ré para o 

trecho Passo Fundo/RS – Cuiabá/MT, para o dia 23.06.2019 às 16h55min 

no mesmo dia às 20h25min, alegando que estava fazendo o trajeto em 

família, com o seu filho de colo. Aduz que, não obstante tenha chegado no 

aeroporto com antecedência, o voo foi cancelado, tendo permanecido em 

pé no aeroporto, sem alimentação e sem informações claras até as 18h00, 

quando a empresa ré comunicou aos passageiros acerca do 

cancelamento. Assim, aduz que foi realocada para outro voo, porém com 

saída de Porto Alegre/RS, para onde teve que ir de ônibus, o que somente 

ocorreu após as 20h00, com chegada na capital gaúcha após as 23h00. 

Continua narrando que, ao chegar no hotel que a ré providenciou, não 

havia qualquer reserva em nome da requerente, sendo necessária uma 

espera de mais de meia hora até que o problema fosse solucionado. 

Prossegue relatando que, no dia seguinte, o voo que sairia às 10h00 saiu 

somente às 11h00, sendo que a autora com sua família somente chegaram 

em casa com mais de 20h00 de atraso com relação ao horário inicialmente 

previsto. Pleiteia, portanto, indenização pelos danos morais e materiais 

sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, em defesa 

tempestiva, reconhece o atraso nos voos informados pela autora, mas 

afirma, de maneira genérica, que o primeiro atraso ocorreu em razão de 

necessidade de manutenção da aeronave. Ainda, sustenta ter oferecido 

hospedagem e transporte à autora, pelo que pleiteia a improcedência da 

ação. Pois bem. Da análise dos Autos, tem-se que são incontroversos os 
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atrasos nos voos e o atraso de 20 horas para chegar ao destino final, o 

que representa um atraso considerável. Observo, ainda, que, embora a ré 

tenha prestado assistência consistente em transporte e hospedagem à 

autora, não comprovou ter prestado assistência material de alimentação 

ou mesmo informações claras e precisas quanto às razões dos atrasos, 

bastando-se em fundamentar na suposta existência de problemas 

técnicos, sem qualquer documento que assim corroborasse. Para que a 

Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal entre ambos. Pois bem. O cancelamento do voo 

inicialmente contratado e o atraso para se chegar ao destino final são 

incontroversos. A Companhia Aérea que se dispõe a prestar o aludido 

serviço, deve zelar pela segurança dos seus passageiros e pela 

observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a 

aquisição das passagens. No caso em tela, observa-se que a Ré não 

logrou êxito em demonstrar as reais razões para as alterações dos voos e 

sem, sequer, ter prestado informações claras e precisas ao consumidor 

ou a assistência material que lhe incumbia. Da análise dos fatos, vê-se 

que a parte Autora foi vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que 

fez com que a mesma fosse submetida a um atraso considerável do 

horário inicial aprazado de chegada. Em momento algum viu-se condutas 

da Ré para esclarecer ao consumidor, na oportunidade, exatamente o que 

estava ocorrendo em relação aos voos, sequer prestar assistência, 

deixando de observar o ônus probatório que lhe é peculiar, consoante 

artigo 373, II do CPC, não apresentando provas desconstitutivas, 

modificativas ou extintivas do direito da Autora. Portanto, a falta de 

assistência adequada ao passageiro, o atraso incontroverso para chegar 

ao destino final e, ainda, a falta de informações concretas pelos prepostos 

da ré, configura falha na prestação dos serviços e ato ilícito, nos termos 

dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, pois viola a 

dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender a sua 

necessidade e violando, portanto, o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Viola, 

ainda, a Res. 400 da ANAC, em especial as suas obrigações quando do 

atraso de voo, preconizadas nos artigos 20 e 21, e seus incisos, ao 

passo que não se viu nos autos comportamento da Ré quanto à 

informações precisas e imediatas à Autora, sequer fornecimento de 

alternativas de reacomodação, reembolso ou assistência material para 

satisfazer as suas necessidades, conforme exige o artigo 26, III da aludida 

resolução. Ressalta-se que o atraso foi superior a 13 horas, período que, 

em momento algum, pode ser considerado como razoável. O art 27 da 

referia resolução assim determina: Art. 27. A assistência material consiste 

em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida 

gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que 

os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; 

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por 

meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 

4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado 

de ida e volta. Como já dito, em que pese a prestação de serviço de 

hospedagem e transporte, não ficou comprovado nos autos o 

fornecimento de alimentação. Caracterizada, então, a má prestação de 

serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se 

eximir de sua responsabilidade. No caso em tela, não se pode deixar de 

reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços 

por parte da Ré, não só pela frustração da expectativa da parte autora em 

aportar no destino no horário aprazado, como também em não demonstrar 

tê-la tratado de maneira digna, para tentar mitigar os danos causados pelo 

aludido atraso, o que faz presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) Entendo, ainda, que não deve prevalecer a 

tese de mero dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida 

pela parte Autora com a sensação de insegurança causada pelo 

cancelamento e falta de assistência. E assim tem decidido a jurisprudência 

pátria: Transporte aéreo-Passageiro impossibilitado de embarcar em 

conformidade com as condições contratadas, por conta de remanejamento 

da malha aérea -Inocorrência de evento excludente da responsabilidade 

civil-Dano moral comprovados e caracterizados-Necessidade de 

readequação do valor em vistas das circunstâncias subjetivas e 

objetivas–Recurso parcialmente provido. (POZ, Luiz Fernando Cardoso 

Dal. Recurso inominado n. 1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - SUPOSTA 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO 

IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. Recurso inominado 

n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REMANEJAMENTO DA AUTORA PARA OUTRO VOO, PARTINDO DE 

OUTRO AEROPORTO, EM DECORRÊNCIA DE EXCESSO DE PESO NA 

AERONAVE – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO DE 

APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS – FORTUITO INTERNO – 

QUESTÃO TÉCNICA INTRINSECAMENTE LIGADA À ATIVIDADE-FIM 

DESEMPENHADA PELA RECORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI O NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR E OS DANOS 

EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR – FATOS QUE ULTRAPASSARAM 

O LIMIAR DO MERO ABORRECIMENTO E DOS QUAIS DECORRERAM 

DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO BEM FIXADA PELO JUÍZO A QUO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (MORAIS, Artur Pessoa de 

Melo. Recurso inominado n. 0001387-80.2017.8.26.0543. J. em 31 Jan. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br.) Portanto, resta claro o dever da Ré em 

prestar um serviço de qualidade e não ter submetido a parte Autora ao 

atraso verificado para aportar ao destino final, sem prestar assistência 

nos termos da resolução acima referida. Situação que foge completamente 

da esfera do mero dissabor. Consequentemente, RECONHEÇO o dano 

moral in re ipsa, pois, indubitavelmente, ultrapassa a seara do mero 

desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano moral, 

sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do Código 

Civil. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns 

critérios, como a situação econômica da lesada, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. Nesse sentido, considerando o comportamento das partes e as 

provas produzidas aos autos por ambas as partes, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório em R$ 5.000,000 (cinco mil reais) é suficiente 

para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. No que tange 

ao pedido de danos materiais, OPINO por JULGA-LOS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência de causa de pedir e de comprovação. DISPOSITIVO Isso 

posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as 

versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO: 1. Pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela Autora, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo entre as 

partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o 

nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do 

serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais in re ipsa, como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(01/11/2019), e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1014239-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014239-45.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA Vistos, etc. Trata-se de 

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por NELSON 

DA SILVA MARTINS JUNIOR ME em face de ANA PAULA DOS SANTOS 

LIMA. Relatório dispensado, nos termos da lei. Como cediço, as 

sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 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 exame 

dos autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada (despacho 

publicado em 05.11.2019, no Diário de Justiça Eletrônico) acerca do 

despacho, proferido no id.: 25599682, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim de que apresente o original 

do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele 

seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: 

Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar que os artigos 319 e 320, do 

CPC, apresentam os requisitos para a propositura da ação, da seguinte 

forma: “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. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada intimação 

foi expedida para o autor, tendo decorrido o prazo sem nenhuma 

manifestação. Dessa forma, considerando que os documentos 

necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela 

parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o 

indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

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

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com fundamento no art. 320, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de mérito. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

lide, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, 

transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013931-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DORILEO DE FREITAS RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013931-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: NEUZA DORILEO DE FREITAS RONDON Vistos, etc. Trata-se 

de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por 

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR ME em face de NEUZA DORILEO DE 

FREITAS RONDON. Relatório dispensado, nos termos da lei. Como cediço, 

as sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 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 

exame dos autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada 

(despacho publicado em 05.11.2019, no Diário de Justiça Eletrônico) 

acerca do despacho, proferido no id.: 25586756, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar que os 

artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os requisitos para a propositura da 

ação, da seguinte forma: “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. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

No caso, a supracitada intimação foi expedida para o autor, tendo 

decorrido o prazo sem nenhuma manifestação. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1010397-57.2019.811.0001 Polo Ativo: 

DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA Polo Passivo: 

ODONTOPREV S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. Da 

análise do feito, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, incluindo a audiência de 

instrução para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA Esclarece-se que, no caso em tela, é inquestionável a 

relação de consumo entre as partes, posto que Autora e Ré se amolda 

aos conceitos dos artigos 2º e 3º do CDC. Ressalta-se que a Súmula 608 

do STJ já firmou entendimento no sentido de que “aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 

Consequentemente, OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em 

favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, alega a parte autora ter sido 

consumidora da parte ré, e que, enquanto possuía esta qualidade realizou 

um procedimento odontológico que deveria ter sido reembolsado. A parte 

autora apresenta uma série de protocolos de solicitação de reembolso e 

atendimento. Dessa feita, pleiteia pela indenização por danos materiais, na 

proporção de R$ 9.386,00 (nove mil trezentos e oitenta e seis reais), e 

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alegou que o 

procedimento foi iniciado no dia 15/08/2018, e solicitado o reembolso no 

dia 23/08/2018. Esclareceu que inicialmente o orçamento foi de R$ 

11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), que posteriormente, em 

06/12/2018 foi alterado, o que foi informado a reclamada mediante envio 

de alteração no formulário e Nota Fiscal, via protocolo postal com carta 

registrada e email no dia 26/12/2018. Oportunizada a conciliação às 

partes, ambas compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir 

com a demanda (id. 26100910). A empresa Ré, por sua vez, em 

contestação (id. 26063720), assevera que não é devido o reembolso, pois 

a parte autora ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar toda 

a documentação necessária para o reembolso pleiteado, negando o dever 

indenizatório tanto moral quanto material. Impugnação apresentada à id. 

26289060 a parte reclamante reiterou os pedidos, ressaltando que os 

apontamentos /da parte ré estão desassistidos de comprovação 

probatória. Pois bem. O ponto controvertido da demanda é averiguar 

acerca da existência de dever de reembolso e consequentemente, dever 

indenizatório moral e material. Para que a Ré venha a ser responsabilizada 

civilmente, é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. Analisando a 

documentação apresentada pela Autora e pela Ré, não se vê explicações 

claras e transparentes sobre a resistência e ausência de restituição na 

ocasião dos fatos, tendo em vista que a parte ré deixou de demonstrar as 

diretrizes para a realização de reembolso. Vê-se que a solicitação da 

restituição inicial se deu em 23/08/2018, que o dito atendimento foi seguido 

de diversas reiterações de contato, inclusive, informada a alteração da 

previsão inicial de desembolso. Ressalta-se que no documento de id 

24534585 é possível constatar as condições para a realização de 

reembolso, não restando ali apontado as condições e entraves 

comunicados posteriormente por email, como se observa no id 24535602. 

Ressalta-se que consta nos autos que o desembolso foi realizado no dia 

24/10/2018, conforme nota fiscal anexada na exordial e que o pagamento 

foi realizado em 10 (dez) vezes sem juros. A negativa apenas surgiu em 

21/08/2019 mediante envio de email (id. 24535602 pág. 11), pelo fato da 

parte autora não estar mais com o plano ativo. Em defesa a parte ré 

sustenta que o reembolso não foi realizado em razão de ter a autora 

extrapolado o prazo máximo para realização de complementação de envio 

de documentação. Da análise dos documentos apresentados, contata-se 

que não há prova de que a autora não era mais conveniada ao plano 

odontológico, e nem mesmo, conta as condições para a realização de 

reembolso, para comprovar que de fato a autora extrapolou os prazos 

determinados, logo não merece prosperar os argumentos apresentados 

pela parte ré. Ressalta-se ainda que, o processo de reembolso foi iniciado 

pela parte autora oito dias após a obtenção do orçamento. Considerando 

que o contrato não foi apresentado pela parte ré, não há que se falar em 

pacta sunt servanda ou em exceção do contrato não cumprido, pois sem a 

apresentação do mencionado documento, resta prejudicada a análise das 

teses defensiva. De outro lado, não restou comprovado que a parte autora 

se manteve inerte na tentativa de reembolso de forma administrativa. Em 

razão do exposto, vislumbro que, nesse interim, não houve suporte ou 

atendimento adequado à parte autora, pela parte ré, que cometeu falha na 

prestação de serviço. Dessa forma, a demora infundada no 

ressarcimento, aliada à ausência de informações, configura a ilicitude nas 

atitudes da parte ré, nos termos dos artigos 186 e 187 do C.C., quando se 

vê clara violação aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em 

especial os artigos 4º, 6º, II, III, IV e VI. E, nesse sentido, é a jurisprudência 

pátria: Recurso inominado – Assistência médica à saúde – Amil - Cirurgia 

de urgência – Possibilidade contratual de reembolso – Notificada 

apresentou recusa – Alegação de hospital não credenciado – Ausência 

de indicação de nosocômio da rede credenciada – Hospital dentro da área 

de abrangência contratada – Juntada de notas fiscais demonstrando o 

gasto efetivo – Aflição de pessoa que se encontra fragilizada – Danos 

morais configurados – Sentença mantida - Recurso ao qual se nega 

provimento. (JUNQUEIRA, Marcelo Octaviano Diniz. Recurso inominado n. 

1005636-87.2017.8.26.0048. J. em 23 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Ago. 2019.) RECURSO INOMINADO – 

Plano de saúde – Falha na prestação do serviço – Necessidade de 

realização de consulta particular – Dever de restituir os valores gastos – 

Alteração de Unimed Paulistana para Unimed Seguros – Intermediação da 

Qualicorp – Prazo de 20 (dias) ofertado para regularização da 

transferência que não foi cumprido – Permanência por aproximadamente 

três meses sem cobertura – Demora irrazoável para solução do problema 

– Necessidade de contratação de plano de saúde junto a outra operadora 

– Dano moral – Exposição a relevante desgaste emocional – Privação de 

serviço essencial – "Quantum" indenizatório – Fixação de acordo com o 

evento danoso – Proporção entre a conduta, o dano e a capacidade 

econômica das partes – Decisão fundamentada – Mantida a decisão nos 

moldes do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95 – Recurso não provido. (TAGLIARI, 

Carlos Agustinho. Recurso inominado n. 0010376-48.2014.8.26.0198. J. 

em 19 Fev. 2016. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Ago. 2019.) 

Somente o fato de postergar a restituição, somente o fazendo após o 

ingresso da presente demanda, já justifica o pedido de indenização, pois 

presentes a aflição e o sofrimento psicológico, e o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Saliente-se, ademais, que a 

responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, pois que a condição de 

prestadora de serviço impõe à parte ré o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de 

informação, proteção e boa-fé objetiva para com a consumidora, o que 

não se viu no caso em tela. Assim, os danos morais restam claros pela 

falha na prestação de serviço uma vez que foi postergado à parte autora 

o ressarcimento dos valores pagos, somente tendo feito após o ingresso 

da presente demanda. É sabido que o dano extra patrimonial diz respeito à 

violação dos direitos ligados à dignidade humana, sendo dispensável a 

prova de sua ocorrência, por se encontrar presente na própria ilicitude, de 

modo que, provada a conduta antijurídica, demonstrado está o dano moral, 

à guisa de uma presunção natural. Configurado o dano moral, no que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano, à 

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Isso 
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posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as 

versões dos fatos trazidas por ambas as partes, sem preliminares 

suscitadas pela Ré, no MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos formulados pela autora, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO por 

reconhecer a falha na prestação do serviço pela parte ré, para condenar 

a mesma ao pagamento dos danos materiais sofridos, no importe de R$ 

9.386,00 (nove mil trezentos e oitenta e seis reais) e a importância de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), à título de danos morais in re ipsa, como medida 

de caráter pedagógico, ambos corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (data do desembolso pela parte autora: 

24/10/2018), e a correção monetária a partir da homologação da presente. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1005032-22.2019..8.11.0001 

POLO ATIVO: JANDERSON ALVES DE ARRUDA POLO PASSIVO: 

TELEFONICA BASIL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende ser 

indenizada em dez mil reais a título de Danos Morais e ainda, que seja 

declarado inexigível a somatória de débitos no montante de R$ 1.176,66 

(mil cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Porém, 

atribuiu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, diante do 

que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 11.176,66 (onze mil cento e setenta e 

seis reais e sessenta e seis centavos). DA PRELIMINARES ARGUIDAS DO 

EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, 

questionando a idoneidade do extrato apresentado pela parte autora. O 

artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida 

quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas 

não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a ré não apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento e nem 

mesmo nega a existência da negativação, substanciando a sua defesa na 

alegada legalidade do ato discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte ré durante a audiência de conciliação 

disse que se reportaria em defesa quanto a pretensão de produção de 

prova, momento processual no qual pleiteou pela realização de audiência 

de conciliação, esclarecendo que tal prova seria indispensável em razão 

de recente reportagem exibida no “Fantástico – dezembro 2018” e 

publicada no “Folha Max”. A parte autora, requereu o julgamento 

antecipado da lide. Diante da análise do objeto da ação, e ainda, do 

argumento apresentado pela parte ré, tenho que tal pretensão não assiste 

razão. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive 

a audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO pelo indeferimento do 

pedido da parte ré no que tange ao pedido de audiência de instrução e 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome 

negativado indevidamente pela ré, em razão de três débitos, conforme 

comprovado pelo id 22997242, quais sejam: R$ 707,80 – em 14/08/2017; 

R$ 109,83 – em 11/02/2018; R$ 359,03 – em 02/06/2018. Ressalto que do 

extrato apresentado é possível extrair outras negativações realizadas em 

05/11/2017, 22/12/2017, 06/01/2018 e 26/01/2018. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 24825656) Em defesa tempestiva (id. 25107308), a parte ré 

defende a existência do débito, e formaliza pedido contraposto, além do 

pedido de condenação da autora em litigância de má fé. A parte autora 

apresentou impugnação nos id. 25322367, reafirmando que não houve 

relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida. Da análise dos autos é possível 

verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva 

contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte 

ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que 

foi contratada pela autora, anexando aos autos telas sistêmicas e ainda 

um relatório de chamadas. A parte ré pleiteia que o presente caso tramite 

em segredo de justiça, por entender que o relatório de chamadas por ela 

apresentado deve ser mantido em sigilo. Art. 189. Os atos processuais 

são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em 

que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem 

dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem 

sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que 

a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o 

juízo. § 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em 

segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e 

aos seus procuradores. § 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico 

pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de 

inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Logo, 

considerando que o presente caso não versa sob nenhuma das hipóteses 

previstas na Lei, OPINO pelo indeferimento da pretensão da parte ré. Pois 

bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 25107308, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. 

Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a 

parte autora contratou os serviços da parte ré, pois o único documento 

apresentado pela ré com esta finalidade são relatórios de chamadas nos 

quais sequer existe a qualificação da parte autora ou a possibilidade de 

vincular a eventual contrato de prestação de serviços. Logo, diante da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 373 de 700



afirmação da parte autora de que jamais contratou os serviços da ré, que 

não possui relação jurídica com a ré, e o débito objeto da negatição é 

indevido, tenho que, tal objeto deve ser documentalmente comprovado, o 

que deixou de fazer a parte ré, considerando o fato de que não há nos 

autos nenhum documento hábil para afastar a alegação da parte autora. 

Sobre a obrigatoriedade de contrato de prestação de serviços, vejamos o 

que prevê a resolução 632/2014 da Anatel: Art. 74. Contrato de prestação 

de serviço deve corresponder ao contrato padrão de adesão celebrado 

entre a prestadora e pessoa natural ou jurídica, que tem como objetivo 

tornar disponível o STFC, em endereço indicado pelo assinante, mediante o 

pagamento de tarifas ou preços. Ainda, da Resolução 477/07 da ANATEL, 

é possível extrais a seguinte obrigação a parte ré: Art. 42. O documento 

de adesão do Usuário a Plano Pós-Pago de Serviço deve conter, no 

mínimo, as seguintes informações: I - a descrição do seu objeto; II - o 

Código de Acesso do Usuário; III - o Plano de Serviço de opção do 

Usuário; IV - os dados pessoais do Usuário incluindo, no mínimo: a) nome 

completo; b) número do documento de identidade; c) número do registro no 

cadastro do Ministério da Fazenda, se o Usuário estiver incluído neste 

cadastro; d) endereço. Logo, existe a normativa que impõe a empresa ré a 

obrigatoriedade de realizar a formalização de Termo de Adesão, o que não 

foi apresentado nos autos. Sendo assim, das normativas supra 

colacionadas, é possível constatar o dever das companhias telefônicas 

em formalizar contrato de prestação de serviços com seus consumidores. 

Ainda sobre o mero relatório de chamadas, impossível de vincular a 

eventual contratação realizada pela parte ré é demasiadamente frágil para 

a finalidade pretendida pela parte demandada, e ainda, nada em relação ao 

valor especificamente negativado. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes 

na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do autor, a ré 

incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do serviço, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma 

inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do débito que a 

parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das 

alegações da parte autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, ou seja “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que 

houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o 

nome da parte autora, sem, contudo, sequer comprovar o vínculo 

contratual entre as partes, e de forma inequívoca, a existência e origem do 

débito ora discutido. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, 

E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR TOTAL DE R$ 

1.176,66 (mil cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), 

sendo uma inscrição de R$ 707,80 (setecentos e sete reais e oitenta 

centavos), realizada em 14/08/2017, a segunda inscrição de R$ 109,83 

(cento e nove reais e oitenta e três centavos), realizada em 11/02/2018 e 

a terceira no importe de 359,03 (trezentos e cinquenta e nove reais e três 

centavos), realizada em 02/06/2018, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, quais sejam: (i) inscrição de R$ 707,80 (setecentos e sete 

reais e oitenta centavos), realizada em 14/08/2017; (ii) inscrição de R$ 

109,83 (cento e nove reais e oitenta e três centavos), realizada em 

11/02/2018; (iii) inscrição de 359,03 (trezentos e cinquenta e nove reais e 

três centavos), realizada em 02/06/2018. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

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

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

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a parte autora, conforme documento de 

id. 22997242 possuí outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

todas são supervenientes a primeira inscrição para discutida na presente 

demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência de outros 

apontamentos posteriores, como no presente caso, devem levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato interfere de 

forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e a gravidade 

da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade necessária para 

fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 
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indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) 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 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé e apresentou pedido 

contraposto, pretendendo o recebimento do débito ora discutido. A parte 

autora pretendeu a declaração de inexistência do débito que deu origem a 

negativação sofrida afirmando que não teve relação jurídica com a parte 

ré e que provavelmente foi vítima de fraude. A ré não se desvencilhou de 

seu ônus probatório, em razão inclusive de toda a fundamentação e 

conclusão deste julgado, OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré 

no que tange a imposição de multa, bem como, quanto ao pedido 

contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas, pelo indeferimento de realização de audiência de conciliação, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de 

consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em 

favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 136,23 (cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), ocorrida em 17/07/2018. quais 

sejam: (i) inscrição de R$ 707,80 (setecentos e sete reais e oitenta 

centavos), realizada em 14/08/2017; (ii) inscrição de R$ 109,83 (cento e 

nove reais e oitenta e três centavos), realizada em 11/02/2018; (iii) 

inscrição de 359,03 (trezentos e cinquenta e nove reais e três centavos), 

realizada em 02/06/2018. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré 

à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante 

SERASA JUD, quais sejam: (i) inscrição de R$ 707,80 (setecentos e sete 

reais e oitenta centavos), realizada em 14/08/2017; (ii) inscrição de R$ 

109,83 (cento e nove reais e oitenta e três centavos), realizada em 

11/02/2018; (iii) inscrição de 359,03 (trezentos e cinquenta e nove reais e 

três centavos), realizada em 02/06/2018. 5. OPINO por reconhecer os 

danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (14/08/2017) e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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Autos nº 1009688-22.2019.8.11.0001 Autor: THIAGO AQUINO FERREIRA 

Ré: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. 

PRESCRIÇÃO A parte ré afirma que a pretensão da parte autora está 

encoberta pelo manto prescricional, suscitando deste norte, que este juízo 

reconheça a alegada prescrição trienal. O termo inicial para a contagem da 

prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte reclamante no 

órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento pela autora 

sobre a negativação – Teoria da “actio nata” – ação ajuizável. Segundo o 

princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado 

quando este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de 

então, o curso do prazo prescricional. Assim, não há que se falar em 

prescrição, considerando que se presume que o reclamante tenha 

ajuizado a presente reclamação tão logo tomou conhecimento da 

negativação. DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial 

fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado pela 

parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial 

será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as 

hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar 

os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete 

mil cento e vinte reais), de outro lado, ao realizar os pedidos, afirma que 

deve ser indenizada com devolução em dobro de suposto valor indevido 

cobrado pela ré no importe de R$ 170,02 (cento e setenta reais e dois 

centavos) e por fim, atribuiu a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 27.290,02 

(vinte e sete mil duzentos e noventa reais e dois centavos). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 
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outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 

Aliado a isso, verifico que o autor pretendeu o julgamento antecipado da 

lide, de outro lado, a ré disse que se manifestaria em contestação. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO A ré afirma 

que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por 

entender que a autora tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações e por entender que a parte autora não realizou a prova mínima 

nestes autos. Cumpre anotar que o presente caso deve ser analisado sob 

a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte autora e ré se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora afirma que não 

contratou a prestação de serviços da parte ré, pretendendo a inexistência 

do débito objeto da negativação e ser indenizado moralmente. A parte 

autora anexou aos autos o extrato de negativação no id. 24350114, 

devendo ser ressaltado que o débito ora discutido é a única inscrição. 

Pelo alegado bloqueio, pleiteia ser indenizada moralmente no importe de R$ 

27.120,00 (vinte e sete mil cento e vinte reais), além da declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 170,02 (cento e setenta reais e dois 

centavos). Ao apresentar contestação, a parte ré afirma não ter ilicitude 

que as partes tinham um contrato vigente que gerou a negativação ora 

discutida. Aberto o prazo para o exercício do contraditório, para se 

manifestar quanto as alegações e documentos apresentados, a parte 

autora apresentou impugnação no id. 26059861. Pois bem. Conforme 

denota-se dos autos, o autor deixou de apresentar a prova mínima do 

alegado. Ainda que aplicada a inversão do ônus da prova, não é possível, 

confirmar que a parte autora teve de fato seu nome negativado, tendo em 

vista que a parte autora deixou de trazer qualquer prova nos autos que 

demonstram de forma mínima as suas alegações. Ressalta-se que, ainda 

que aplicada a inversão do ônus da prova, tendo em vista inexistir nos 

autos comprovações das alegações do autor. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os elementos de 

provas constantes nos autos, não autorizam a procedência do pedido. 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. 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. Considerando que não há nos autos nenhuma 

evidencia dos fatos apontados pelo autor é imperioso contatar a ausência 

de dano, ante a ausência de ilicitude, fato este, que afasta o 

reconhecimento de dever indenizatório pela existência de dano moral 

pretendido pela parte autora. Nesse diapasão, não há se falar em conduta 

indevida, ou fora dos parâmetros contratados. Portanto, como não restou 

configurado no caso o ato ilícito praticado pela parte ré e, por 

consequência, a ocorrência de dano, aspecto indispensável para o 

deslinde da controvérsia, na medida em que o pedido formulado é o de 

ressarcimento dos prejuízos morais, não há falar em responsabilidade civil 

e em obrigação de indenizar. CONCLUSÃO Isso posto, consoante os 

fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos 

trazidas por ambas as partes, OPINO por afastar as preliminares 

sucitadas e NO MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, apenas para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e 

por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 

6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela IMPORCEDENCIA DA DEMANDA no que 

tange a pretensão indenizatória em razão de ausência de comprovação de 

ato ilícito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1008485-25.2019..8.11.0001 

POLO ATIVO: DAIANA CACHIVANY MELGAR POLO PASSIVO: 

TELEFONICA BASIL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua 

contestação afirma que a inicial deve ser indeferida por entender que a 

parte autora não comprovou ter buscado solucionar a lide de forma 

administrativa perante a ré. Insta destacar que o objeto da presente 

demanda é a negativa de relação jurídica e inscrição do nome da parte 

autora em canais de proteção de crédito de forma indevida. Para tanto, a 

parte autora apresentou extrato do SERASA no id. 24099849. Cumpre 

esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao dever de sanar 

conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista que a 

Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura aos 

jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do 

qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo infestável 

a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o direito de ação 

é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se confunde com o direito 

material que se pretende defender. Desta feita, OPINO por afastar a 

preliminar arguida em contestação, para que seja apreciado o direito 

material invocado pelas partes. DO EXTRATO APRESENTADO A ré 

pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do 

extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali elencada, 

podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não sua 

extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

Ademais, observo que a ré não apresentou qualquer contraprova que 

viesse a desconstituir o documento e nem mesmo nega a existência da 

negativação, substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato 

discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

A parte ré durante a audiência de conciliação disse que se reportaria em 

defesa quanto a pretensão de produção de prova, momento processual 

no qual pleiteou pela realização de audiência de conciliação, esclarecendo 

que tal prova seria indispensável em razão de recente reportagem exibida 
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no “Fantástico – dezembro 2018” e publicada no “Folha Max”. A parte 

autora, conforme consta no termo de audiência 25620425 afirmou que se 

manifestaria em impugnação, porém, quanto a tal pretensão, manteve-se 

inerte. Diante da análise do objeto da ação, e ainda, do argumento 

apresentado pela parte ré, tenho que tal pretensão não assiste razão. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO pelo indeferimento do 

pedido da parte ré no que tange ao pedido de audiência de instrução e 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Em síntese, alega a autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré, em 17/07/2018, no valor de R$ 136,23 (cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos) cuja origem aduz desconhecer, 

por afirmar nunca ter contratado nenhum dos serviços da parte autora. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (id. 24099849) Em defesa tempestiva (id. 

25890636), a parte ré defende a existência do débito, e formaliza pedido 

contraposto, além do pedido de condenação da autora em litigância de má 

fé. A parte autora apresentou impugnação nos id. 26131504 e 26131522, 

ambos aprestados na mesma data, porém o primeiro foi apresentado as 

16:35, já o segundo, foi apresentado as 16:36. Considerando que o ato 

deve ser praticado apenas uma vez, tenho como precluso o ato praticado 

no id 26131522, em razão da apresentação da mesma peça processual no 

id. 26131504, sendo assim, OPNINO pelo não conhecimento da 

impugnação apresentada no id. 26131522. Da análise dos autos é possível 

verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva 

contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte 

ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que 

foi contratada pela autora, sustentando que a negociação se deu via 

contato telefônico, apresentado um áudio, no qual afirma que a empresa 

foi de fato contratada por esta demandante, anexando ainda supostas 

faturas que seriam oriundas do referido contrato com vencimentos em 

17/07/2018, 26/07/2018 e 26/08/2018. Apresentou também algumas telas 

de sistemas, nas quais constam dados da autora, com endereço diverso 

ao apresentado pela autora na inicial. Pois bem, passamos a análise dos 

fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os 

autos verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 25890636, não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, 

efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade para 

realizar o pagamento. Destaco que, o áudio anexado não é possível 

afirmar de forma inequívoca que de fato a autora contratou os serviços da 

parte ré, tendo em vista que a segurança oferecida nesta modalidade de 

contratação é frágil. Inclusive vejamos o entendimento da jurisprudência 

quanto a esta modalidade de contratação: (...) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO - TEORIA DO RISCO - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL - 

CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - 

NÃO COMPROVAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. O ônus de provar a contratação 

é da empresa de telefonia. O consumidor não tem como provar que não 

contratou determinada linha telefônica. Não sendo contestada a alegação 

de cobrança indevida, a inclusão em lista de restrição de crédito é 

indevida. O sistema de contratação dos serviços via telefone é frágil, já 

que possibilita a fraude de terceiros. A culpa da empresa de telefonia está 

configurada pelo fato de disponibilizar um sistema frágil de contratação 

que coloca em risco o direito de outrem. Trata-se de teoria do risco 

prevista no art. 927, parágrafo único do Código Civil. O dano moral ocorre 

com a inscrição indevida em listas de restrição de crédito, já que as 

referidas listas expõem o nome do consumidor a todo o mercado de 

consumo. O valor da reparação por danos morais visa recompor o abalo 

sofrido. Deve ser arbitrado com proporcionalidade, tendo em vista a 

extensão do dano e as condições econômicas do violador do dever de 

cuidado. Nãom comprovado o dano material alegado pela autora, deve o 

mesmo ser afastado. Não há o que se falar em repetição de indébito, 

quando não realiza do o pagamento da quantia cobrada indevidamente. 

(TJ-MG - AC: 10313100288882001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 07/01/2014) (grifos acrescidos) Logo, diante da afirmação da 

parte autora de que jamais contratou os serviços da ré, que não possui 

relação jurídica com a ré, e o débito objeto da negatição é indevido, tenho 

que, tal objeto deve ser documentalmente comprovado, o que deixou de 

fazer a parte ré, considerando o áudio encaminhado não é prova 

suficientemente robusta de que houve de fato relação jurídica, e ante ao 

fato há nos autos nenhum documento hábil para afastar a alegação da 

parte autora. Sobre a obrigatoriedade de contrato de prestação de 

serviços, vejamos o que prevê a resolução 632/2014 da Anatel: Art. 74. 

Contrato de prestação de serviço deve corresponder ao contrato padrão 

de adesão celebrado entre a prestadora e pessoa natural ou jurídica, que 

tem como objetivo tornar disponível o STFC, em endereço indicado pelo 

assinante, mediante o pagamento de tarifas ou preços. Sendo assim, da 

normativa supra colacionada, é possível constatar o dever das 

companhias telefônicas em formalizar contrato de prestação de serviços 

com seus consumidores. Ainda sobre os documentos trazidos pela ré, no 

que tange as telas sistêmicas, e as supostas faturas, conforme 

entendimento jurisprudencial, tais documentos são frágeis, facilmente 

manipuláveis e não são o suficiente para demonstrar a existência de 

débito, vejamos: “Dano moral. Telas sistêmicas sem amparo em outros 

meios de prova. Insuficiência. Presunção pró consumidor. Cobrança 

indevida. Indenização devida. Improvimento ao recurso.” (PELARIN, 

Evandro. Recurso inominado n. 1003925-46.2016.8.26.0189; J. em 17 Fev. 

2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Maio 2019.) Ademais, 

ainda que o áudio apresentado fosse considerado, não há nenhuma prova 

quanto a legalidade do valor da cobrança, pois no dito arquivo, apenas 

consta uma suposta negociação, mas nada em relação ao valor 

especificamente negativado. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas robustas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado 

origem a cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do autor, 

a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do serviço, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma 

inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do débito que a 

parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das 

alegações da parte autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, ou seja “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que 

houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o 

nome da parte autora, sem, contudo, sequer comprovar o vínculo 

contratual entre as partes, e de forma inequívoca, a existência e origem do 

débito ora discutido. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, 

E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 136,23 (cento 

e trinta e seis reais e vinte e três centavos), bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), ocorrida em 17/07/2018. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 
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MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO 

MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que 

não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

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

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

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a ré encaminhou os dados do autor indevidamente aos anais de 

proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 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 do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ E DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora deve 

ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e 

apresentou pedido contraposto, pretendendo o recebimento do débito ora 

discutido. A parte autora pretendeu a declaração de inexistência do débito 

que deu origem a negativação sofrida afirmando que não teve relação 

jurídica com a parte ré e que provavelmente foi vítima de fraude. A ré não 

se desvencilhou de seu ônus probatório, em razão inclusive de toda a 

fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para que seja rejeitada 

a pretensão da ré no que tange a imposição de multa, bem como, quanto 

ao pedido contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos 

e documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as 

partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível a 

fatura relativa à dívida no valor de R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), ocorrida em 17/07/2018. 3. Consequentemente, 

OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), ocorrida em 17/07/2018. 5. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por 

condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(17/07/2018) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014244-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GIL SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014244-67.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: BEATRIZ GIL SANTANA Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por NELSON DA SILVA 

MARTINS JUNIOR ME em face de BEATRIZ GIL SANTANA. Relatório 

dispensado, nos termos da lei. Como cediço, as sentenças, nos Juizados 

Especiais, obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 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 exame dos autos, verifica-se que a 

parte exequente foi intimada, acerca do despacho proferido no id.: 

25589557 (publicado em 05.11.2019, no Diário de Justiça Eletrônico), para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim 

de que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 

(cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar 

que os artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os requisitos para a 

propositura da ação, da seguinte forma: “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. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

No caso, a supracitada intimação foi expedida para o autor, tendo 

decorrido o prazo sem nenhuma manifestação. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 
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que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007088-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE PATRICIA GUIA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007088-28.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: EDIANE PATRICIA GUIA SILVA PEREIRA POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta EDIANE 

PATRICIA GUIA SILVA PEREIRA em desfavor do BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação Declaratória de Desconstituição de Cobrança Cumulada com 

Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Antecipação de 

Tutela. Em síntese, alega a parte autora que não possuí vinculo jurídico 

com a parte ré, que deve seu nome negativado de forma indevida, e 

pretende ser indenizada em razão da alegada inscrição indevida. A parte 

ré apresentou defesa, suscitando que a autora contratou seus serviços 

para conta corrente e cartão de crédito. Anexou aos autos, juntamente 

com a contestação no id. 25375449, cópia de um contrato firmado em 

nome da autora, contendo todos os seus dados, inclusive declaração de 

vínculo empregatício contendo carimbo e assinatura de uma suposta 

empresa empregadora, com cópia de dois documentos pessoais da 

autora. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 25431179) Em impugnação a 

autora reafirma que não celebrou contrato que constitui o débito cuja 

declaração de inexigibilidade e pleiteia pela determinação de perícia. Pois 

bem, passamos a análise dos fatos. Insta esclarecer que a autora alega 

que não foi ela quem assinou os documentos do contrato, apresentado em 

fase de impugnação alegação de fraude, apontando divergência entre as 

assinaturas e pleiteando pela confecção de prova pericial para análise de 

eventual fraude. Ressalto que a parte autora compareceu a audiência de 

conciliação, e ao assinar a ata do mencionado ato judicial, a assinatura 

lançada no termo, foi idêntica a assinatura lançada nos documentos 

apresentados na contestação. Da análise dos autos é possível verificar 

que o ponto controvertido da contenda está restrito existência de relação 

jurídica entre as partes. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. 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. 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. Considerando que a parte ré anexou 

documentos que comprovam fato extintivo do direito pleiteado pela parte 

autora, torna-se imperioso constatar a ausência de ato ilícito praticado 

pela ré, fato este, que afasta o reconhecimento de dever indenizatório por 

dano moral. Nesse diapasão, não há se falar em conduta indevida, ou fora 

dos parâmetros contratados, pois há comprovação exercício regular do 

direito. Portanto, como não restou configurado no caso o ato ilícito 

praticado pelas rés e, por consequência, a ocorrência de dano, aspecto 

indispensável para o deslinde da controvérsia, não há falar em 

responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. CONCLUSÃO Isso 

posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as 

versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por afastar as 

preliminares sucitadas e NO MÉRITO: 1. OPINO por DEFERIR a inversão do 

ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO 

pela IMPORCEDENCIA DA DEMANDA no que tange a pretensão 

indenizatória em razão de ausência de amparo normativo. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007351-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES SAMANEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Numero do Processo: 1007351-60.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: MERCEDES SAMANEGO Polo Passivo: BANCO CSF S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da lei nº 9.099/95. DA PRELIMINARES ARGUIDAS DA RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO A parte ré pleiteia pela retificação do polo passivo. 

Verifico que a parte autora ingressou com a presente ação em face de 

ATACADAO S.A., entretanto conforme demonstrado pela parte ré a 

empresa legítima para figurar no polo da presente ação é o BANCO CSF 

S/A Assim, a fim de evitar futuras alegações de nulidades, OPINO por 

determinar que a secretaria promova a retificação no cadastro do feito 

para constar como parte ré BANCO CSF S/A. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL Trata-se de Ação Revisional Aquisição de Mercadorias por Cartão 

de Crédito C/C Pedido de Indenização por Danos Morais. A autora ajuizou 

a apresente demanda pretendendo a revisão do contrato firmado com a 

ré, no qual contratou o serviço de oferecimento de cartão de crédito. A ré 

apresentou defesa, suscitando algumas preliminares e no mérito, 

pretendendo o indeferimento da pretensão autoral. A parte autora 

apresentou impugnação (25709241), reiterando os pedidos da inicial. Pois 

bem, passamos a análise. A autora pretende a revisão do contrato firmado 

com a ré, mas não aponta de forma específica qual o ponto do contrato 

deve ser revisto, apenas alegando de forma genérica que, os juros são 

altos e que prefere realizar o pagamento à vista. Não obstante serem os 

Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, há que existir uma lógica nos atos processuais, o que não 

ocorre no caso em tela, eis que a inicial aponta apenas que a parte autora 

não concorda com as condições do contrato firmado, deixando de 

esclarecer quais as cláusulas especificamente pretende que sejam 

revisadas, por qual razão, e qual o parâmetro entende ser o ideal, razão 

pela qual, a presente demanda se mostra inepta e, por consequência, 

deve ser indeferida. Ante ao exposto e fundamentado, OPINO por indeferir 

a petição inicial, por inépcia, e julgar extinto o feito, sem julgamento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 379 de 700



mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC/15. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011983-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DA CRUZ CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA SILVA ARENA OAB - MT26905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011983-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALMERINDA DA CRUZ CAMARGO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 

9.099/95. A autora pleiteia a desistência da presente ação (27231060). 

Nos termos do 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).” E 

assim tem decidido a jurisprudência: “Desnecessário o consentimento do 

réu em casos de desistência da ação pelo autor, nos termos do enunciado 

nº 90 do FONAJE. Sentença mantida”. (LEITE, Alessandro Correa. Recurso 

inominado n. 1016544-02.2016.8.26.0482. J. em 06 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Dez. 2018.) Neste caso específico, não 

vislumbro indícios de litigância de má fé por parte da Autora. Posto isso, 

OPINO por HOMOLOGAR o pedido de desistência formulado pela parte 

autora, com fundamento no art. 200, parágrafo único do CPC/15. Via de 

consequência, OPINO por declarar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, VIII do mesmo diploma legal. À consideração 

da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007670-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALINA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007670- 28 2019 8.11.0001 

POLO ATIVO: ANA GONCALINA DO AMARAL POLO/ SSIVO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Indagadas a respeito do interesse na 

produção de prova responderam que a parte reclamada se remete a 

defesa quanto às provas, e a parte reclamante se remete a impugnação 

quanto às provas. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada pretendendo indenização por 

danos morais em razão de suposto ilícito praticado pela ré. Em síntese, 

alega a parte autora que compareceu a um laboratório no dia 06/02/2019 

para a realização de exames laboratoriais. Sustenta que, após realizar o 

preparo para o exame e comparecer ao dito estabelecimento, foi 

informada que o procedimento não teria sido autorizado, devendo então a 

autora entrar em contato com a ré para esclarecimentos. Sendo assim, a 

autora entrou em contato, e foi informada que o procedimento não havia 

sido liberado em razão de atraso de pagamento, tendo em vista que a 

fatura vencida no dia 21/01/2019 ainda não havia comunição de 

pagamento, mas que se a autora estivesse de posse do comprovante, era 

para enviar à empresa ré, que a mesma daria baixa e iria então autorizar a 

realização do exame. Diante do exposto, a autora solicitou que seu filho 

encaminhasse o comprovante, e após o encaminhamento, foi realizado o 

procedimento. Entende a parte autora que, pelo fato do boleto estar pago, 

e em razão do tempo em que permaneceu aguardando a liberação para a 

realização do dito exame, deve ser indenizada moralmente. As partes 

compareceram a audiência de conciliação, conforme o termo de id. 

25519745, decidindo pelo prosseguimento do presente feito. Em defesa 

tempestiva (id. 26030218) a ré afirma não haver dever indenizatório no 

presente caso, considerando que o pagamento ocorreu no dia 05/02/2019, 

e que os bancos demoram um dia útil para comunicar os pagamentos, e a 

autora realizou o exame no dia 06/02/2019 na parte da manhã. A parte 

autora deixou de apresentar impugnação. Pois bem, passamos a análise 

dos fatos. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito existência de dano em razão da 

negativa da ré para a realização do procedimento, tendo em vista o 

pagamento da fatura um dia antes. Resta incontroverso que a parte autora 

realizou o pagamento do dia 05/02/2019, conforme comprovante de 

pagamento anexo à exordial e que o exame que foi inicialmente negado foi 

realizado início do no dia 06/02/2019. Insta destacar que o pagamento foi 

mediante boleto bancário, o qual é de conhecimento público e notório que 

demora um dia para a realização da baixa e compensação. De outro lado, 

restou demonstrado que após a comprovação de pagamento, ainda que 

antes da compensação do boleto, e mesmo considerando a mora, o 

procedimento aguardado pela autora foi realizado, apenas tendo sido lhe 

imposto uma espera em razão da inadimplência. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. 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. 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 
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provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Considerando que a demora para 

a realização do exame aguardado se deu exclusivamente em razão do 

inadimplemento da parte autora, que de fato havia regularizado o 

pagamento um dia antes do exame, porém, a compensação bancária exige 

um prazo maior para a sua concretização, e considerando que por mera 

liberalidade a ré realizou a liberação do procedimento, ainda que antes da 

formal compensação bancária, não vejo nos autos a existência de dano 

moral, pois os fatos tiveram origem em razão da própria mora pela parte 

autora. Sendo assim, o pedido carece de embasamento normativo, 

torna-se imperioso constatar a ausência de dano, ante a ausência de 

ilicitude do ato praticado pela ré, fato este, que afasta o reconhecimento 

de dever indenizatório pela existência de dano moral. Nesse diapasão, não 

há se falar em conduta indevida, ou fora dos parâmetros contratados, pois 

não há comprovação de fatos constitutivos de direito, tendo em vista que 

de fato a autora havia feito o pagamento em atraso considerável apenas 

algumas horas antes da realização do exame laboratorial. Portanto, como 

não restou configurado no caso o ato ilícito praticado pela ré e, por 

consequência, a ocorrência de dano, aspecto indispensável para o 

deslinde da controvérsia, na medida em que o pedido formulado é de 

ressarcimento por danos morais e cancelamento da aquisição, não há 

falar em responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. CONCLUSÃO 

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar 

as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por afastar as 

preliminares sucitadas e NO MÉRITO: 1. OPINO por DEFERIR a inversão do 

ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA no que tange a pretensão 

indenizatória em razão de ausência de amparo normativo. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1007207-86.2019.8.11.0001 Autor: EDUARDO 

AUGUSTO PAES CONCEICAO Réu: BANCO BRADESCARD S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que as partes remeteram a 

contestação e impugnação quanto as provas a sere produzidas. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização 

por Danos Morais na qual a parte autora afirma desconhecer a dívida que 

deu origem a uma negativação em seu nome. Em apertada síntese, afirma 

a requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente, alegando que não possui débitos perante a 

reclamada, visando, além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização moral em razão de negativação supostamente indevida. 

Ressalta-se que a empresa ré trata-se de uma empresa administradora de 

cartões de crédito. A parte ré, em contestação afirmou que o negócio 

jurídico foi realizado entre as partes de forma presencial, anexando aos 

autos o contrato firmado, a cópia do documento de identidade da parte 

autora fornecida no momento da contratação, além de cópias das faturas 

com o apontamento de algumas compras. Após a apresentação da 

contestação e documentos, a parte autora deixou de apresentar 

impugnação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

constituem fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada, inclusive pelo fato de não 

haver nos autos impugnação quanto aos documentos e fatos apontados 

pela reclamada em contestação. Como dito em linhas anteriores, a 

reclamada juntou aos autos os documentos que comprovam a contratação 

de seus serviços pela parte reclamante, e ante ao fato do autor ter 

permanecido inerte no momento processual oportuno para se insurgir 

quanto aos documentos e fatos alegados, concluo que os mesmos são 

verdadeiros. Outrossim, o autor nega a existência de relação jurídica, a 

qual, entretanto, foi comprovada pela requerida. Ademais, não tendo o 

requerente impugnado qualquer documento acostado à defesa, resta clara 

a validade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da dívida objeto 

da lide. Sabe-se que as telas sistêmicas, quando único meio de prova 

apresentado pelo requerido para comprovar a relação entre as partes, 

são insuficientes e inadmissíveis. No entanto, quando acompanhada de 

farta documentação demonstrando a existência da relação, ela é 

suficiente a provar a legalidade da inscrição. Nesse sentido: “ESTADO DE 

MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado:0500321-49.2015.8.11.0008Classe CNJ:460Origem: 

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres Recorrente(s): AMOS JOSE 

CHAVES SOUZA Recorrido(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Juiz 

Relator: Edson Dias Reis Data do Julgamento: 28.06.2018 EMENTA 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA 

NEGADA PELO RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS, ÁUDIO E FATURAS 

NÃO IMPUGNADOS SUFICIENTEMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA 

DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, 

incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Se os documentos juntados com a 

contestação (telas, áudios e faturas) comprovam a contratação dos 

serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando 

não há impugnação suficiente das provas. Havendo impugnação genérica, 

que não afasta a legitimidade do áudio demonstrando a contratação, não 

há que se falar em inexistência de relação jurídica. Assim, constatada a 

inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de 

exercício regular de direito e não gera dano moral. Recurso desprovido. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2018, 

Publicado no DJE 29/06/2018)”. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 
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que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em dano moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte ré 

pretende que o autor seja condenado ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé. É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os documentos 

juntados pela demandada são provas irrefutáveis desta situação, inclusive 

demonstram vínculo entre as partes litigantes desde 31/10/2017. O 

Enunciado 136 do FONAJE, quanto ao tema, assim se posiciona: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta 

caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, 

ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 

5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela 

condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Isso posto, consoante os fundamentos acima 

expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as 

partes e NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da Autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. 3. 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência débito, e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da parte autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO por 

CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença, porém, em razão do 

previsto no art. 98 do CPC, fica com a exigibildade suspensa. Transitada 

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

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009262-10.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: RAFAEL PINHO SILVA Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por CONDOMÍNIO 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA em face de RAFAEL PINHO SILVA. 

Relatório dispensado, nos termos da lei. Como cediço, as sentenças, nos 

Juizados Especiais, obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 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 exame dos autos, 

verifica-se que a parte exequente foi intimada, acerca dos despachos 

proferidos nos identificadores n. 24290732 e 25134579, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar que os 

artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os requisitos para a propositura da 

ação, da seguinte forma: “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. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

No caso, a supracitada intimação foi expedida para o autor, tendo 

decorrido o prazo sem nenhuma manifestação. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1011937-43.2019.8.11.0001 Autora: 

NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM Ré: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO De início, 

observo que a Autora conta, hoje, com 70 anos de idade, sendo idosa, na 

forma da lei 10.741/03, razão pela qual OPINO por reconhecer o seu direito 

à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 

da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, não havendo representação técnica por 

Advogado, considerando que a Autora ingressou sozinha junto ao juizado, 

o que é permitido para as causas de até 20 salários mínimos (Art. 9º da 

Lei n. 9099/95). E, uma vez deixado ao arbítrio do juízo, a quantificação do 

dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 
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especiais, sem a necessidade de patrocínio jurídico, ou seja, à ocasião da 

distribuição da demanda. (R$ 19.960,00) OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 19.960,00 (dezenove mil e novecentos e sessenta reais). 

DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares específicas 

a serem enfrentadas. NO MÉRITO, analisando a questão discutida nos 

autos, verifico que não há necessidade de produção de provas em 

audiência de instrução, para a formação do convencimento motivado do 

artigo 371 do CPC/15, pois a demanda prescinde de prova basicamente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Trata-se de Reclamação 

proposta pela Autora, em desfavor da Ré. Em síntese, a Autora 

reconhece-se como consumidora da Ré, mediante o plano “Vivo Controle 

Digital 3G”. Reconhece a existência de inadimplência de sua parte, relativa 

aos meses de Fevereiro, Março e Abril e 2019, mediante uma entrada de 

R$ 20,00 (vinte reais), e o restante, parcelado. Segundo a Autora, na 

oportunidade, teria solicitado a suspensão do serviço. No entanto, a Ré, 

de maneira unilateral, teria cancelado o parcelamento, e faturado os 

meses de Junho, Julho e Agosto/2019, gerando o débito de R$ 1.149,60 

(um mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Demonstra 

ter procurado solução administrativa da contenda, junto ao PROCON, sem 

êxito. Pleiteia, portanto, pela condenação da Ré à obrigação de retornar a 

efetividade do parcelamento, cancelar as cobranças do valor acima 

discriminado, bem como reconhecer os danos morais. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 26486407), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

26759372), a Ré reconhece a pactuação do acordo, mas nega que tenha 

havido a suspensão ou cancelamento do contrato. Afirma, ainda, que a 

Autora teria quebrado o acordo, ante ao não pagamento tempestivo da 

fatura vencida em 10/06/2019. Não apresenta à defesa, qualquer 

documento. Autora não apresentou a impugnação, embora ciente do prazo 

e importância de tal comportamento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso 

os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor da Autora, OPINO por 

deferir, nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da cobrança. DA ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Nas 

obrigações de fazer, “interessa ao credor a própria atividade do devedor” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito 

civil: Volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 269). Neste 

processo, a obrigação de fazer, almejada pela Autora, diz respeito à 

manutenção do parcelamento cancelado pela Ré, com o cancelamento das 

respectivas cobranças e indenização por danos morais. Ao compulsar os 

autos, tenho por incontroverso a existência de um parcelamento firmado 

entre Autora e Ré, mediante um sinal de R$ 20,00 (vinte reais), e dez 

parcelas de R$ 43,08 (quarenta e três reais e oito centavos). Segundo a 

Ré, tal acordo foi cancelado pela suposta ausência de pagamento 

tempestivo da fatura vencida em 10/06/2019. No entanto, consoante 

extrato de negociação, incluído no corpo da defesa, de Mov. 26759372, p. 

05, o vencimento da primeira parcela, no valor de R$ 43,08 (quarenta e 

três reais e oito centavos), coincide com a data do pagamento (Mov. 

24962589). E a Ré não demonstrou qualquer outra inadimplência, pela 

Autora, que pudesse influenciar, diretamente, no cancelamento do acordo. 

Sequer comprovou tê-la esclarecido de eventual possibilidade de 

cancelamento. Tenho, portanto, que a Autora não descumpriu com o artigo 

4º, IV da Resolução nº 632/14 da ANATEL, consoante insinuado pela Ré. 

Sob esse aspecto, não tendo a Ré comprovado qualquer justificativa 

plausível para o cancelamento unilateral do parcelamento, OPINO por 

deferir o pedido formulado pela Autora, para CONDENAR A Ré à manter o 

parcelamento firmado entre as partes, reajustando, apenas, as datas dos 

futuros vencimentos, com um prazo razoável de 10 dias. Considerando o 

exposto pela Autora, na reclamação firmada junto ao PROCON, bem como 

na presente demanda, NÃO ilidido pela Ré, OPINO por declarar rescindido 

o contrato firmado entre as partes, na data do parcelamento, qual seja, 

17/05/2019. Consequentemente, OPINO por cancelar as cobranças 

perpetradas pela Ré, após a aludida data (17/05/2019), em especial, as 

faturas de Junho, Julho e Agosto/2019 (Mov. 24962589, p. 03). OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar quaisquer cobranças, relativos à 

períodos posteriores à 17/05/2019, sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DOS DANOS MORAIS Por 

derradeiro, a Autora pleiteia que a Ré fosse compelida à lhe indenizar 

pelos danos morais sofridos em razão dos fatos. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise do feito, tem-se que a 

Ré não comprovou, efetivamente, a legitimidade de suas atitudes. Ora, 

quando a Autora, de boa fé, procura a empresa para adimplir os seus 

débitos, e, firma um acordo, gera a expectativa de que nada mais será 

cobrada. No caso, apesar da Autora estar adimplente com as parcelas, a 

Ré passou a inventar desculpas para não dar continuidade ao acordo, e, 

consequentemente, onerar, ainda mais a Autora, comportamento que não 

pode ser autorizado pelo poder judiciário. Tal ato configura-se ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 187 do Código Civil, uma vez que viola os direitos 

basilares da consumidora, e adota uma prática abusiva vedada pelo artigo 

39, V do CDC, quando passa a exigir, da consumidora, vantagem 

manifestamente excessiva. A consumidora passa a ser refém dos 

anseios econômicos da Ré, e fica obrigada a manter uma relação 

contratual que não mais lhe interessa. E, neste caso específico, a situação 

narrada, ultrapassa a esfera do mero dissabor, pois não se trata de 

cobrança indevida isolada, mas suspensão unilateral de acordo, violando 

a segurança que deveria ser peculiar às relações de consumo. 

Ressalta-se que, em momento algum, a Ré logrou êxito em comprovar 

condutas da Autora que pudessem ter subsidiado eventual cancelamento 

do acordo, sequer contrapôs-se à tese da Autora no que diz respeito ao 

não fornecimento do protocolo do cancelamento do serviço propriamente 

dito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 1. Telefonia 

celular — antecipação de tutela para restabelecimento imediato da linha, 

sob pena de multa —. manutenção. 2. Modificação unilateral de' acordo de 

parcelamento, com ameaça de inclusão do nome da Agravada nos órgãos 

de proteção ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço — 

presentes os requisitos para concessão da liminar. 3. Agravante que 

indica valor "da multa diversa da efetivamente fixada (fís. 05), bem como 

alega impossibilidade de reativação de linha com tecnologia GSM, quando 

sequer houve menção sobre tal tecnologia na petição inicial da demanda 

— demonstração de ausência de leitura dos autos -Diante do recurso 

totalmente' infundado e protelatório, aplica-se o Enunciado n° 118 do 

FONAJE. 4. Recurso improvido. (RETAMERO, Denise Andréa Martins. 

Agravo de instrumento n. 5574. J. em 14 Abr. 2009. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Dez. 2019.) Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, ante a conduta ilícita da 

Ré. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob esse contexto, após a 

análise dos argumentos fáticos e probatórios expostos por ambas as 

partes: 1. OPINO por reconhecer o direito da Autora à prioridade de 

tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da lei 

10.741/03, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. 2. OPINO 

por fixar o valor da causa em R$ 19.960,00 (dezenove mil e novecentos e 

sessenta reais), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PROJUDI. 3. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as 

partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do 

ônus da prova, em favor da Autora, consoante assegurado pelo artigo 6º, 

VIII do CDC. 4. OPINO por deferir o pedido formulado pela Autora, para 

CONDENAR a Ré à manter o parcelamento firmado entre as partes, 

reajustando, apenas, as datas dos futuros vencimentos, com um prazo 

razoável de 10 dias. 5. OPINO por declarar rescindido o contrato firmado 

entre as partes, na data do parcelamento, qual seja, 17/05/2019. 6. 

Consequentemente, OPINO por cancelar as cobranças perpetradas pela 

Ré, após a aludida data (17/05/2019), em especial, as faturas de Junho, 

Julho e Agosto/2019 (Mov. 24962589, p. 03). 7. OPINO por condenar a Ré 
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à abster-se de efetuar quaisquer cobranças, relativos à períodos 

posteriores à 17/05/2019, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pela Autora, de responsabilidade da Ré, para 

condená-la ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem a partir da citação 

(29/10/2019 – Mov. 26346553), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente, pela Douta Magistrada. 9. Considerando que a 

Autora está desassistida de advogado, OPINO pela sua intimação pessoal 

quanto ao presente projeto de sentença. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011895-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem 

preliminares a serem enfrentadas, da análise do processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência ID nº 26484848), reportou-se à impugnação. A parte ré 

pleiteou designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

entendo ser desnecessária no caso em apreço, tendo em vista que a 

prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da 

causa. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual a parte autora 

alega ter adquirido bilhetes, com antecedência, para o trecho (ida e volta) 

Cuiabá/MT – Goiânia/GO – Cuiabá/MT, sendo a ida para o dia 06/09/2019 e 

a volta para o dia 08/09/2019. Sustenta que, por motivos de alteração na 

data de seu compromisso em Goiânia/GO, a passagem de ida teve que ser 

antecipada para o dia 05/09/2019, contudo, a ré lhe informou que ficaria 

mais caro remarcar a passagem que adquirir uma nova, sendo que a 

opção escolhida pela autora foi cancelar a passagem de ida, aduzindo que 

a ré teria lhe cobrado uma taxa de 50 % do valor da passagem, somente 

lhe devolvendo a quantia de R$ 66,50, o que considera um absurdo, em 

razão de ter adquirido as passagens com muita antecedência. Assevera 

que teve que adquirir nova passagem e ingressa com a presente ação 

pretendendo o recebimento em dobro do valor dispendido com a nova 

compra, além de indenização por danos morais. Proporcionada a 

conciliação entre as partes, estas optaram em prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva, a ré pontua a legalidade de sua conduta, aduzindo 

que a autora efetuou o cancelamento de sua passagem no dia 04/09/2019 

e que foram aplicadas as regras tarifárias e de cancelamento informadas 

no momento da compra, a qual, por se tratar de tarifa promocional, prevê a 

retenção de valores a título de multa em razão de cancelamento ou 

alteração. Pois bem. Não obstante a inversão do ônus da prova, a 

jurisprudência é clara ao assegurar que “a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção mínima 

dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017). Para que a Ré venha a 

ser responsabilizada civilmente, faz-se necessário a existência de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso, 

apesar do cancelamento do bilhete e a retenção de valor a título de multa 

em si não serem negados pela Ré, vê-se que a compra dos bilhetes 

ocorreu em 14/08/2019 (Doc. ID nº 24930845) e que o voo de ida estava 

previsto para ocorrer no dia 06/09/2019. Além disso, vê-se que o 

cancelamento da passagem ocorreu, de fato, no dia 04/09/2019, 

consoante a ré demonstrou na contestação, ou seja, apenas dois dias 

antes do voo originalmente contratado. É do conhecimento público que as 

tarifas aplicadas para a venda de bilhete de ida e volta são bem inferiores 

aquelas aplicadas para a compra por trecho separado. Ademais a tarifa 

escolhida pela autora também era promocional. Evidente que, nesse caso, 

as regras de reembolso devem ser limitadas às características da tarifa, e 

se aplicam regras específicas do tema, a exemplo do artigo 9.º, da 

Resolução 400/2016 1 , da ANAC, e também do artigo 7.º, da Portaria n.º 

676/2000, da ANAC: Art 9º, Res 400/2016 1 da ANAC - Art. 9º As multas 

contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte 

aéreo. Parágrafo único. As tarifas aeroportuárias pagas pelo passageiro e 

os valores devidos a entes governamentais não poderão integrar a base 

de cálculo de eventuais multas. Art 7ª, Portaria 676/2000 da ANAC - O 

passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do 

respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga e 

monetariamente atualizada, conforme os procedimentos a seguir: I - bilhete 

doméstico - o saldo a ser reembolsado deverá ser o equivalente ao valor 

residual do percurso não utilizado, calculado com base na tarifa, expressa 

na moeda corrente nacional, praticada pela empresa emissora, na data do 

pedido de reembolso; e II - bilhete internacional - o saldo a ser 

reembolsado deverá ser o equivalente ao valor residual do percurso não 

utilizado, calculado com base na tarifa, expressa em moeda estrangeira, 

efetivamente paga pelo passageiro e convertida na moeda corrente 

nacional à taxa de câmbio vigente, na data do pedido de reembolso. § 1o 

Se o reembolso for decorrente de uma conveniência do passageiro, sem 

que tenha havido qualquer modificação nas condições contratadas por 

parte do transportador, poderá ser descontada uma taxa de serviço 

correspondente a 10% (dez por cento) do saldo reembolsável ou o 

equivalente, em moeda corrente nacional, a US$ 25.00 (vinte e cinco 

dólares americanos), convertidos à taxa de câmbio vigente na data do 

pedido do reembolso, o que for menor. § 2° O reembolso de bilhete 

adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições 

constantes das condições de sua aplicação. Com efeito, em que pesem as 

razões apresentadas pela parte Autora, entendo que não há como 

reconhecer o seu pretenso direito, visto que adquiriu passagens a preço 
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promocional, tendo efetuado o cancelamento da mesma com apenas 2 

dias de antecedência à data do voo. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSPORTE 

AÉREO. PASSAGEM COM PREÇO PROMOCIONAL, SEM POSSIBILIDADE DE 

REEMBOLSO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO 

CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA 

PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008870719 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/11/2019) 

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM POR PARTE 

DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE BILHETE NA TARIFA PROMOCIONAL. 

PARTE AUTORA QUE OPTOU POR TER MENOS BENEFÍCIOS. CATEGORIA 

QUE NÃO CONTEMPLA REEMBOLSO. CARÊNCIA DE PROVAS NOS 

AUTOS QUE O CANCELAMENTO OCORREU EM TEMPO HÁBIL PARA 

RECOLOCAÇÃO DAS PASSAGENS NO MERCADO. AUSÊNCIA DO DEVER 

DE RESTITUIR O VALOR PAGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008521619 RS, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 30/04/2019, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019) APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM 

AÉREA PELO CONSUMIDOR COM 3 DIAS DE ANTECEDÊNCIA – SITUAÇÃO 

REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DIÁLOGO COM 

REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CLARA INFORMAÇÃO SOBRE O 

REEMBOLSO – TARIFA PROMOCIONAL – CLÁUSULA NÃO ABUSIVA – 

DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 

(TJ-MS - AC: 08025697720188120008 MS 0802569-77.2018.8.12.0008, 

Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) Portanto, entendo que a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Dessa 

feita, da análise dos fatos apresentados por ambas as partes, e de todos 

os documentos arrolados ao feito: 1. OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, para deferir a inversão 

do ônus da prova em favor da parte Autora. 2. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido dos danos morais e materiais, consoante 

artigo 487, I do CPC/15. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito 

do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009621-57.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO Vistos, etc. Trata-se 

de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por 

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA em face de IDELMAN 

MARIEL MARTINEZ DE MELO. Relatório dispensado, nos termos da lei. 

Como cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 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 exame dos autos, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada, acerca dos despachos proferidos nos identificadores n. 

24394007 e 25134562, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) 

intime-se o exequente, a fim de que apresente o original do título, na 

Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja 

carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar que os artigos 319 e 320, do 

CPC, apresentam os requisitos para a propositura da ação, da seguinte 

forma: “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. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada intimação 

foi expedida para o autor, tendo decorrido o prazo sem nenhuma 

manifestação. Dessa forma, considerando que os documentos 

necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela 

parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o 

indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

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

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com fundamento no art. 320, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de mérito. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

lide, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, 

transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1009177-24.2019.8.11.0001 Autor: 

FERNANDO MAXIMIANO Réu: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que as partes remeteram a 
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contestação e impugnação quanto as provas a sere produzidas. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização 

por Danos Morais e Tutela Antecipada na qual a parte autora afirma 

desconhecer a dívida que deu origem a uma negativação em seu nome. 

Em apertada síntese, afirma a requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, alegando que não possui 

débitos perante a reclamada, visando, além da declaração de inexistência 

dos débitos, indenização moral em razão de negativação supostamente 

indevida. Conforme decisão de id. 24255075, foi concedida a antecipação 

de tutela. A parte ré, em contestação afirmou que o negócio jurídico foi 

realizado entre as partes de forma presencial, anexando aos autos o 

contrato firmado em 17/08/2018, declarações, cópia do documento de 

identidade da parte autora fornecida no momento da contratação, além de 

copa do CPC e relatório de chamadas. A parte autora em impugnação (id. 

26211837) afirmou que a assinatura lavrada nos documentos 

apresentados pela ré não lhe pertencem, apresentando algumas 

diferenças entre a assinatura lavrada nos ditos documento e a assinatura 

constante na procuração e declaração de hipossuficiência, ambos 

documento apresentados no ajuizamento da demanda. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, está patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas constituem fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada, inclusive 

ao comparar a assinatura do contrato com a assinatura do Registro Geral 

do autor e do termo de audiência (id. 25810574). Outrossim, o autor nega 

a existência de relação jurídica, a qual, entretanto, a dita relação foi 

comprovada pela requerida. Conforme já apontado, as assinaturas 

constantes nas documentações dos autos demonstra de forma inequívoca 

que o contrato foi de fato assinado pelo autor, restando clara a validade 

da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da dívida objeto da lide. 

Sabe-se que as telas sistêmicas, quando único meio de prova 

apresentado pelo requerido para comprovar a relação entre as partes, 

são insuficientes e inadmissíveis. No entanto, quando acompanhada de 

farta documentação demonstrando a existência da relação, ela é 

suficiente a provar a legalidade da inscrição. Nesse sentido: “ESTADO DE 

MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado:0500321-49.2015.8.11.0008Classe CNJ:460Origem: 

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres Recorrente(s): AMOS JOSE 

CHAVES SOUZA Recorrido(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Juiz 

Relator: Edson Dias Reis Data do Julgamento: 28.06.2018 EMENTA 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA 

NEGADA PELO RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS, ÁUDIO E FATURAS 

NÃO IMPUGNADOS SUFICIENTEMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA 

DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, 

incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Se os documentos juntados com a 

contestação (telas, áudios e faturas) comprovam a contratação dos 

serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando 

não há impugnação suficiente das provas. Havendo impugnação genérica, 

que não afasta a legitimidade do áudio demonstrando a contratação, não 

há que se falar em inexistência de relação jurídica. Assim, constatada a 

inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de 

exercício regular de direito e não gera dano moral. Recurso desprovido. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2018, 

Publicado no DJE 29/06/2018)”. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em dano moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte ré 

pretende que o autor seja condenado ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé. É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os documentos 

juntados pela demandada são provas irrefutáveis desta situação, inclusive 

demonstram vínculo entre as partes litigantes desde 20/05/2018. O 

Enunciado 136 do FONAJE, quanto ao tema, assim se posiciona: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta 

caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, 

ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 

5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela 

condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Isso posto, consoante os fundamentos acima 

expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as 

partes e NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da parte autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. 

3. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência débito, e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da parte autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO por 

CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença, porém, em razão do 

previsto no art. 98 do CPC, fica com a exigibildade suspensa. Transitada 

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

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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REQUERENTE: JOSLAN ALVES SOARES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme permite o 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Vê-se que a Ré se manifestou acerca 

do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não ser 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, verifica-se que o autor 

juntou exatamente o extrato de balcão (ID nº 25218916), além do que a Ré 

não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como 

que não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. 

Portanto, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pela ré à defesa. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise 

dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 26752562), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em face de BANCO BRADESCARD S/A. Em apertada síntese, 

afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito indevidamente, negando a existência de dívida pendente com a 

empresa requerida. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando, além da declaração de inexistência de débito, indenização moral. 

O réu, por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a parte 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentos 

que comprovam a contratação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe parte ré provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II 

do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

empresa reclamada juntou aos autos Proposta de adesão assinada pela 

parte autora, além de diversas faturas que demonstram o consumo e a 

existência da relação jurídica, bem como do débito negativado. A autora 

não apresentou impugnação, tampouco comprovou o pagamento. Em 

análise minuciosa da documentação, é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a autora nega a 

existência de débito, o qual, entretanto, foi comprovado pelo réu. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e, 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e, tampouco, em dano moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

A parte ré pretende a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

em razão desta ter supostamente negado a existência da relação jurídica 

entre as partes, o que teria sido desmentido pelo réu à defesa. Contudo, a 

parte autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, somente 

do débito. Assim, entendo que não se encontra comprovada nos autos 

qualquer conduta tipificada nos arts. 80 e 81 do CPC, motivo pelo qual 

OPINO pelo indeferimento do pedido de condenação da parte autora em 

litigância de má-fé. DISPOSITIVO Posto isso, 1. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 

Opino, contudo, 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 processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014302-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA GOMES DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014302-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: KAMILA GOMES DE MAGALHAES Vistos, etc. Trata-se de 

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por NELSON 

DA SILVA MARTINS JUNIOR ME em face de KAMILA GOMES DE 

MAGALHÃES. Relatório dispensado, nos termos da lei. Como cediço, as 

sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 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 exame 

dos autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada, acerca do 

despacho proferido no id.: 25590073 (publicado em 05.11.2019, no Diário 

de Justiça Eletrônico), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) 

intime-se o exequente, a fim de que apresente o original do título, na 

Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja 

carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar que os artigos 319 e 320, do 

CPC, apresentam os requisitos para a propositura da ação, da seguinte 

forma: “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. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada intimação 

foi expedida para o autor, tendo decorrido o prazo sem nenhuma 

manifestação. Dessa forma, considerando que os documentos 

necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela 

parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o 

indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo 
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único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

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

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com fundamento no art. 320, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de mérito. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

lide, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, 

transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005959-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1005959-85.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ALEX SANDRO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA LEGITIMIDADE PASSIVA A ré afirma não ter 

legitimidade para aturar no polo passivo da presente demanda afirma que 

a discussão da presente lide é firmada em razão de um cadastro ativo na 

cidade de Nova Alvorada do Sul e por isso, a autora deferia ter ajuizado a 

ação em face de ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Insta destacar que, a proteção do consumidor é 

estabelecida no art. 4º do CDC, inclusive a facilitação da defesa de seus 

direitos para equilibrar a relação processual. Assim, como consequência 

deste direito básico, o dispositivo do art. 101, inc. I, do Código de Defesa 

do Consumidor possibilita que as ações de responsabilidade civil do 

fornecedor de produtos e serviços, sejam promovidas pelo consumidor no 

foro do seu domicílio. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que o indeferimento da petição inicial, em razão da manifesta 

ilegitimidade de parte passiva, é medida que se impõe. Isso porque, 

conforme observa-se do documento de id. 25368453, a empresa que 

figura no polo passivo não é a mesma empresa responsável pela 

negativação ora discutida nos presentes autos. Conforme leciona 

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, 

vol. 1, 10ª edição, pág 123, ao tratar sobre a matéria, com propriedade 

assevera: “A primeira das ‘condições da ação’ é legitimidade das partes, 

também designada legitimatio ad causam. Esta pode ser definida como a 

‘pertinência subjetiva da ação’. Em outros termos, podemos afirmar que 

têm legitimidade para a causa os titulares da relação jurídica deduzida, 

pelo demandante, no processo”. Com efeito, disciplina o art. 295, II, do 

Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida quando a 

parte for manifestamente ilegítima, vejamos: Art. 295. A petição inicial será 

indeferida: I - quando for inepta; II - quando a parte for manifestamente 

ilegítima; III - quando o autor carecer de interesse processual; IV - quando 

o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5o); 

V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não 

corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só 

não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal; Vl 

- quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, 

primeira parte, e 284. Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir; II - da narração dos fatos 

não decorrer logicamente a conclusão; III - o pedido for juridicamente 

impossível; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Outrossim, o art. 

267, I, do Código de Processo Civil, estabelece, por sua vez, que se 

extingue o processo, sem resolução do mérito, quando o juiz indeferir a 

petição inicial. Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, julgo e declaro extinta a presente sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 267, 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. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013026-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGGIO DI BONIFACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAMIEL'S MODA E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013026-04.2019.8.11.0001 

Exequente: CONDOMÍNIO VILLAGGIO DI BONIFÁCIA Executada: MAMIEL’S 

MODA E ACESSÓRIOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o recebimento da 

quantia de R$ 1.961,94 (um mil e novecentos e sessenta e um reais e 

noventa e quatro centavos), proposta pelo Exequente em desfavor dos 

Executados. Após o despacho citatório (Mov. 25248278), o próprio 

Exequente peticionou, à Mov. 25935176, informando que o valor da 

execução já havia sido liquidado extrajudicialmente, pela Executada, 

inclusive com declaração de quitação de débitos, e pleiteia, por 

conseguinte, pela extinção do feito. Sob esse aspecto, uma vez que o 

próprio exequente reconheceu que o crédito aqui discutido já foi satisfeito, 

OPINO por extinguir a execução nos termos do artigo 924, I do CPC/15, 

com o consequente arquivamento do feito. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014606-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA ROMANZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA ROMANZINI OAB - MT8162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014606-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIRLEI FATIMA ROMANZINI REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA 

S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de recurso. 

DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de adentrar 

ao mérito, tem-se que as Rés suscitaram a necessidade de prova pericial 

no aparelho de ar condicionado objeto da controvérsia, o que afastaria a 

competência do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas 

juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são 

suficientes para a solução da controvérsia. Ademais, a existência do 

defeito em si é fato incontroverso entre as partes, sendo que a 

controvérsia está no fato de o defeito ter ou não sido causado pela autora 

(ou pelos técnicos supostamente descredenciados por ela contratados), 

sendo que as provas dos autos, neste sentido, bastam para o deslinde da 

causa. Por estas razões, OPINO por REJEITAR a preliminar de 

incompetência do juizado, por não entender que a prova pericial seja 

imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. DA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ Observo, ainda, 

que a Ré MAGAZINE LUIZA S/A suscitou a sua ilegitimidade passiva, 

afirmando que não possui qualquer relação com o defeito apresentado no 

produto, bem como que é a fabricante quem deve responder pelos 

defeitos narrados na inicial. No entanto, o artigo 7º, parágrafo único, do 

CDC prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da 

suposta ofensa. Ademais, a Ré, como participante da cadeia de consumo, 

deve responder pela qualidade dos produtos que disponibiliza no mercado 

de consumo, até porque, certamente, aufere lucro com a venda, razão 

pela qual OPINO por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, 

suscitada pela Ré. DA ANÁLISE DO MÉRITO – JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Da análise dos autos verifico que o processo se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, 

verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID nº 27304944) 

sobre a produção de outras provas ou a necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, reportaram-se às contestações e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Oportunizada a conciliação (Audiência de ID 

nº 27304944), as partes compareceram à solenidade, porém, optaram em 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação à inversão do 

ônus da prova, o que OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, consoante 

preconizado no artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A 

autora alega que adquiriu da segunda Ré, em 19/08/2019, 4 aparelhos de 

ar condicionado de fabricação da primeira demandada e que, no dia 

26.08.2019, o técnico instalador deu início à instalação dos aparelhos e 

constatou que a serpentina da evaporadora de um dos aparelhos estava 

rompida, com vazamento e sem pressão. Aduz que entrou em contato com 

as rés, que enviaram técnico para realizar a vistoria, o qual teria dado 

prazo de 15 dias para resolução do problema, o que não ocorreu até a 

presente data. Requer, assim, a devolução do valor pago pelo produto e 

indenização por danos morais. Em defesa tempestiva, a Ré MAGAZINE 

LUIZA S/A defende a ausência de responsabilidade pelos problemas 

enfrentados pela autora, tese já superada por ocasião da análise da 

preliminar e ilegitimidade passiva acima decidida. A ré LG ELETRONICS DO 

BRASIL LTDA alegou que a existência de vício no produto se deu em 

decorrência de a instalação ter sido feita por técnicos descredenciados, 

configurando mau uso, pugnando pela improcedência da ação. Pois bem. 

Incumbe às Reclamadas, na qualidade de fornecedoras de serviços e 

produtos, provar a veracidade de seus argumentos alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas se 

configuram em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Neste diapasão, a ré alegou a existência de fato 

modificativo/extintivo do direito da autora, alegando que o defeito decorreu 

de violação por técnicos não autorizados. À contestação, a ré LG 

colaciona o termo de garantia que acompanha o manual de instruções do 

produto, no qual consta que a perda da garantia poderá ocorrer, dentre 

outras hipóteses, caso: “O produto ser submetido a instalação, 

desinstalação, manutenção ou conserto por técnicos não autorizados pela 

LG.” A autora informa na inicial que os problemas se deram no momento 

da instalação dos produtos, tanto que 3 aparelhos foram instalados e o 

problema narrado ocorreu em um deles. Sendo fato que a garantia do 

produto está condicionada à instalação por equipe especializada e 

autorizada, à autora caberia comprovar que a instalação foi feita nos 

moldes especificados, o que não ocorreu, pois não há nos autos qualquer 

documento acerca da instalação dos produtos adquiridos. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM 

AR CONDICIONADO. Em que pese o princípio da facilitação da defesa do 

consumidor em Juízo, do qual deriva a possibilidade de inversão do ônus 

da prova, em seu favor (art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, CDC), não resta o 

consumidor litigante dispensado de comprovar o nexo de causalidade 

entre a conduta imputada ao fornecedor réu e o dano cuja reparação 

requer. Caso concreto em que a parte demandante não logrou êxito em 

demonstrar - o que lhe competia - a existência do vício do produto a 

ensejar a retificação do produto, tampouco qualquer causa a permitir a 

responsabilização da parte demandada. Apelação desprovida. (TJ-RS - 

AC: 70081584351 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 

Julgamento: 26/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/10/2019) Apelação. Consumidor. Má instalação do produto. 

Terceiro não autorizado. Perda da garantia. Constatado que a instalação 

do produto foi mal realizada e executada por terceiro não autorizado, 

enseja a perda da garantia. (TJ-RO - APL: 00016020320158220005 RO 

0001602-03.2015.822.0005, Data de Julgamento: 27/02/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - PRELIMINAR - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TECNICA 

AUTORIZADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MÉRITO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - PRODUTO DEFEITUOSO - CONSERTO POR EMPRESA NÃO 

AUTORIZADA - PERDA DA GARANTIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

NÃO COMPROVADOS. - A empresa de assistência técnica não é parte 

legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos 

ajuizada pelo consumidor, seja porque não participa da cadeia de 

consumo, seja porque, segundo constou da inicial, não chegou a praticar 

qualquer conserto no produto danificado - Nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto 

ao fato constitutivo do seu direito - Se o consumidor permitiu que uma 

empresa de assistência técnica não autorizada pela fabricante praticasse 

reparos no produto defeituoso por ele adquirido, infringindo norma técnica 

estabelecida no termo de garantia, tal benefício foi perdido, inexistindo 

qualquer ato ilícito praticado pela vendedora ou pela fabricante do produto. 

(TJ-MG - AC: 10145150143108001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 12/02/2019). Logo, entendo 

que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e 

jurídicas apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por REJEITAR as 

preliminares de incompetência do juizado e ilegitimidade passiva arguidas 

pelas rés. 2. No MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, 

consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por aplicar ao caso os ditames 

contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, 

cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, em favor da parte 

Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. 3. OPINO, contudo, pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 

487, I do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 
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pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006270-76.2019.8.11.0001 

Autora: DIONINA CRUZ DOS SANTOS Réu: BANCO DAYCOVAL S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA INÉPCIA DA INICIAL O artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas do alegado na 

inicial não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA À defesa (Mov. 

25053966), o Réu pleiteou pela realização de perícia grafotécnica nos 

contratos apresentados, o que afastaria a competência do juizado 

especial para o deslinde da presente. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TESES 

CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, Lamisse Roder Feguri. 

Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. J. em 31 Maio 2017. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) Nesse peculiar, 

OPINO por rejeitar o pedido, por entender que a perícia grafotécnica não 

se faz necessária para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC. 

DA LITISPENDÊNCIA O Réu suscitou o reconhecimento da litispendência 

deste feito com os processos nº 1005494-76.2019.8.11.0001 e 

1006241-26.2019.8.11.0001. O artigo 337, §1º a 3º, conceitua a 

litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as 

mesmas partes, mesma causa de pedir, pedido, e se repete ação que está 

em curso. Não é o que ocorre neste processo, uma vez que discute 

descontos diversos. Em casos semelhantes, já reconheceu a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

LITISPENDÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE AÇÕES ENTRE AS MESMAS PARTES. 

PEDIDOS DISTINTOS. DÉBITOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA DE 

LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE 

PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. art. 337, § 1º do 

Código de Processo Civil, para a caracterização da litispendência é 

necessário que haja a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir 

e, não havendo o mesmo pedido (débitos distintos), não há falar em 

litispendência. Se o processo não estiver em condições de imediato 

julgamento, o processo deve ser devolvido para o prosseguimento do 

f e i t o .  ( R E I S ,  E d s o n  D i a s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

0053560-80.2014.811.0001. J. em 15 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Ademais, consoante consulta 

em PJE, o processo nº 1005494-76.2019.8.11.0001, já foi julgado em 

31/10/2019, e o processo nº 1006241-26.2019.8.11.0001, menciona 

descontos distintos. OPINO, portanto, por afastar a preliminar de 

litispendência. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as preliminares, 

NO MÉRITO, verifico que o feito se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, como a própria 

audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DO MÉRITO - DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO Apesar da irresignação da Ré, em sentido contrário, no caso, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em 

favor do Autor, OPINO por deferir, nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. Deve-se deixar claro que a jurisprudência pátria é 

uníssona no sentido de que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC 

não importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos 

constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 

71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

10 Maio de 2018.) DA PRESCRIÇÃO No que tange à prescrição, suscitada 

pelo Réu, à defesa, entendo que, neste caso, ela não se operou, posto 

que, como informado pelo Autor, à impugnação, os descontos 

questionados seriam nos valores de R$ 33,29 (trinta e três reais e vinte e 

nove centavos), perpetrados em 2018 e 2019. OPINO, portanto, por não 

reconhecer a prescrição. DA ANÁLISE DOS DESCONTOS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pois bem. Em síntese, a Autora 

nega ter firmado empréstimo consignado com o Réu, no valor específico 

de R$ 33,29 (trinta e três reais e vinte e nove centavos), que teriam 

subsidiado os descontos em sua folha de pagamento. À inicial, a Autora 

junta suas fichas financeiras correspondentes aos anos de 2014 a 2019. 

No entanto, à impugnação, ressalta que os descontos questionados 

seriam relativos ao ano de 2017, no valor de R$ 30,50 (trinta reais e 

cinquenta centavos). Pleiteia pela repetição do indébito e indenização dos 

danos morais. Oportunizada a conciliação (Mov. 25110035), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Para que o Réu venha a ser responsabilizado civilmente, é imprescindível 

a demonstração de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade dentre eles. Em defesa tempestiva (Mov. 25053966), o Réu 

logrou êxito em constituir a legitimidade dos descontos, com a 

apresentação dos contratos, devidamente assinados pela Autora, 

inclusive, no valor questionado. Logo, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial, pois, as premissas dos autos forçam 

reconhecer a legitimidade dos descontos, pelo exercício regular de direito 

por parte do Réu, não constituindo ato ilícito, consoante esclarece o artigo 

188, I do Código Civil. E, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em 

responsabilização civil. Consequentemente, pelo conjunto probatório, 

tem-se que o Réu apresentou argumentos que desconstituem, modificam e 

extinguem o direito pleiteado pela Autora. E é nesse sentido que tem 

decidido a jurisprudência pátria: Empréstimo bancário – contratação de 

cartão de crédito – contrato assinado – margem consignável – autorização 

legal – inexistência de venda casada – sentença de improcedência – 

sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (BONAVOLONTÁ, 

Marcelo. Recurso inominado n. 1000709-76.2019.8.26.0414. J. em 29 Jul. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Dez. 2019.) Declaratória 

de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito em dobro e 

indenização por danos morais – Empréstimos consignados – Relação 

jurídica comprovada – Circunstâncias e peculiaridades dos autos que 

autorizam a juntada pelo réu, a qualquer tempo, do contrato 

inequivocamente celebrado entre as partes – Art. 435, do CPC – 

Observância do contraditório e inexistência de má-fé na conduta do banco 

requerido – Origem das dívidas demonstrada – Regularidade do desconto 

das parcelas do empréstimo diretamente do benefício previdenciário da 

autora – Inexistência de ato ilícito do réu – Pretensões de devolução em 

dobro e indenização por danos morais insubsistentes – Sentença 

reformada – Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido 

inicial, prejudicado o da autora. (GONÇALVES, Aléssio Martins. Recurso 

inominado n. 1027851-77.2018.8.26.0224. J. em 28 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Dez. 2019.) Logo, OPINO pela 

improcedência total dos pedidos formulados pela Autora quanto ao 

reconhecimento dos descontos como indevidos, repetição do indébito, e 

indenização por danos morais. Caso a Autora almeje a rescisão 

contratual, basta a formalização do pedido junto ao Banco, com a adoção 

das formalidades contratuais, e adimplência de eventual saldo 

remanescente. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, 

que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora tenta indicar a 
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inexistência de vínculo e débito devidamente comprovados nos presentes 

autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ressalta-se 

que a condenação em litigância de má fé não é abrangida pela gratuidade 

de justiça, nos termos do artigo 98, §2º e 4º do CPC/15. Isso posto, após a 

análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: 1. OPINO por afastar as preliminares suscitadas 

pelo Réu, à defesa, no que diz respeito à inépcia da inicial, incompetência 

do juizado, litispendência, decadência e prescrição. 2. NO MÉRITO, OPINO 

por reconhecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

OPINO por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da Autora. 3. 

Com fulcro no artigo 487, I do CPC/15, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA total 

dos pedidos formulados pela Autora quanto ao reconhecimento dos 

descontos como indevidos, repetição do indébito, e indenização por danos 

morais. 4. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor da causa, consoante 

art. 81, caput do CPC. 5. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LA ao pagamento 

das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011480-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSUEL APARECIDO DA LUZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de 

adentrar ao mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova 

pericial no medidor de energia elétrica da parte Autora, o que afastaria a 

competência do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas 

juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são 

suficientes para a solução da controvérsia. Por estas razões, OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entender que a 

prova pericial seja imprescindível para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, como a própria 

audiência de instrução, para a formação do convencimento motivado 

preconizado no artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, 

ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 26351880), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão DEFERIDA 

à decisão de ID nº 24863320 OPINO por ratificar nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. Importante consignar que a jurisprudência é clara 

no sentido de que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não 

importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos 

do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. 

em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – MÉRITO Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, a 

parte Autora alega que é consumidora da Ré, mas questiona as faturas 

com vencimento em 12/06, 12/07, 14/08, 11/09, 11/10 e 11/11/2019, nos 

valores de R$ 123,32, R$ 250,88, R$ 276,99, R$ 309,44, R$ 530,39 e R$ 

345,39, respectivamente, que estariam muito além da sua média mensal de 

consumo, que alega ser no valor de R$ 187,05. Dessa feita, requer a 

readequação das faturas, devolução do valor pago a maior, bem como 

reconhecimento dos danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a 

presença de três requisitos básicos: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Neste caso, da análise dos fatos, tenho que a 

parte ré, em contestação tempestiva, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

existência do débito e a obrigação de pagar, que atingem a esfera jurídica 

da parte Autora. Em que pesem as alegações feitas pela parte autora na 

inicial, ressalta-se que a média lá apontada não é, de fato, a média mensal 

consumida. Conforme se comprova pelo histórico de leitura de ID nº 

26621665, a média mensal de consumo da parte autora nos 10 meses que 

antecederam os meses aqui discutidos, por simples cálculos aritméticos, 

foi de 343 kwh. Além disso, deve ser observado que nesses 10 meses o 

consumo da parte autora sofreu variações significativas. No mês 10/2008 

o consumo foi de 683 kwh e no mês 03/2009 o consumo foi de 225 kwh. 

Vê-se, portanto, que o consumo de energia de alguns meses discutidos 

nesta ação (09, 10 e 11/2019 – 363, 514, 347 kwh) é, de fato, mais alto 

que o consumo médio mensal da parte autora, porém é inclusive inferior ao 

consumo de energia em meses que não foram objeto de nenhuma 

impugnação por parte do autor, conforme acima demonstrado. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam que há a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte Autora. Em caso semelhante, já se manifestou a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AMPLA/ FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL 

DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO 

EXORBITANTE DA MÉDIA DE CONSMO DA UNIDADE RESIDENCIAL. 

INSUBSISTÊNCIA DA TESE AUTORAL FRENTE À PROVA DOS AUTOS. 

DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS PELA RÉ, EM 

CONTESTAÇÃO, QUE CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS SUAS 

ALEGAÇÕES, NÃO REFUTADAS EM RÉPLICA. ARTIGO 14, § 3º, DO CDC. 

ÔNUS DO QUAL SE DESIMCUMBIU A RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. 1. Controvérsia sobre a ocorrência de falha na prestação de 

serviço pela demandada, consistente na cobrança e valores acima do real 

consumo. 2. Inversão do ônus da prova. Deferimento da perícia requerida 

pela autora. Desinteresse da concessionária ré na produção da prova. 3. 

Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de perícia técnica. 

Insubsistência da tese autoral frente à prova dos autos. A ré, 

desincumbindo-se do ônus previsto no art. 14, § 3º, do CDC, comprovou a 

inexistência de variação exorbitante da média de consumo da unidade 

residencial. 4. Juntada de telas sistêmicas, de produção unilateral, em 

contestação, que conferem verossimilhança às alegações da ré e que não 

foram refutadas em réplica. Documento hábil a comprovar a tese 
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defensiva de regularidade na cobrança. Ausência de impugnação 

específica pela autora. 5. A prova dos autos que é suficiente para afastar 

as alegações da parta autora/apelante, restando caracterizada a 

regularidade do serviço prestado. É que a média de consumo da 

requerente já havia apresentado picos de consumo tais como os que 

aconteceram no período questionado. Eventual aumento do valor da fatura 

não está, necessariamente, relacionado ao aumento da quantidade de 

consumo em KWh, haja vista a majoração do preço do KWh, o aumento 

dos tributos, a variação de bandeiras tarifárias (vermelha, amarela, verde) 

etc. 6. Ausência de irregularidade no fornecimento do serviço. 

Descabimento dos pedidos de refaturamento e de devolução de indébito. 

7. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ – APL: 002289919201681900004, 

Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 

02/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) Portanto, OPINO por REVOGAR a 

liminar deferida à Decisão de ID nº 24963320 e por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na inicial. 

DISPOSITIVO Ante o exposto e fundamentado, após a análise dos fatos e 

documentos apresentados por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar a 

preliminar de incompetência do juízo 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer 

a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC e por 

RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte 

Autora à Decisão de ID nº 24963320. 3. OPINO, contudo, por REVOGAR a 

liminar deferida à Decisão de ID nº 24963320, bem como pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito, revisão de fatura, devolução de valor pago e 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ROSA CORREA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1005618-59.2019.8.11.0001 Autora: 

VIVIANE ROSA CORREA CORDEIRO Ré: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado à título de danos morais (R$ 

38.137,61), e das faturas que se pretende recalcular (R$ 491,52 + R$ 

456,35 + R$ 448,21 + R$ 386,11). OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 39.919,80 (trinta e nove mil e novecentos e dezenove reais e 

oitenta centavos). DO MÉRITO - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem 

preliminares específicas a serem enfrentadas. NO MÉRITO, analisando a 

questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, pois a demanda 

prescinde de prova basicamente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois 

bem. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais, proposta pela Autora, em desfavor da Ré. Em síntese, a Autora 

reconhece-se como consumidora da Ré, usuária da Unidade Consumidora 

nº 6/283348-1, de sua titularidade, na qual assevera estar apontando 

consumos expressivos, que não condiziam com a sua média habitual. 

Pleiteia, portanto, pelo recálculo das faturas, com a reparação dos danos 

morais, ante ao corte realizado em 29/08/2019. À Mov. 23211301, o Douto 

Magistrado indeferiu o pedido de tutela antecipada, formulado pela Autora, 

para que a Ré restabelecesse a energia da unidade consumidora. Na 

oportunidade, já inverteu o ônus da prova, em favor da Autora. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 25007079), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 25315642), a Ré sustenta sua conduta no exercício 

regular de direito, por entender que as cobranças configurariam, apenas, 

variação normal de consumo. Impugnação apresentada à Mov. 25434454, 

reiterando a ilegalidade do corte. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso 

os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor da Autora, já foi 

deferida pelo Douto Magistrado, na ocasião da análise da tutela 

antecipada, o que OPINO por ratificar, nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da cobrança. Deve-se deixar claro 

que a jurisprudência é clara no sentido de que “a inversão do ônus da 

prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção 

mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 10 Maio de 2018.) Ora, a inversão do ônus probatório não 

implica na automática procedência dos pedidos autorais. DA ANÁLISE DA 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL O cerne 

principal da demanda é averiguar se, de fato, houve cobrança de valor 

discrepante da média de consumo, nas faturas vencidas em 05/2019, 

06/2019, 07/2019 e 08/2019, e se, essas cobranças específicas, teriam 

gerado na Autora danos à sua esfera moral. Pois bem. Para melhor 

analisar as cobranças perpetradas pela Ré, entendo pertinente a 

elaboração de uma tabela com os valores até então cobrados. Senão 

vejamos uma tabela, baseada na média de consumo apresentada pela 

unidade consumidora, à Mov. 25315645: Mês de referência Consumo 

Valor cobrado 01/2019 390 m³ R$ 338,95 02/2019 414 m³ R$ 449,39 

03/2019 409 m³ R$ 427,95 04/2019 356 m³ R$ 411,17 05/2019 409 m³ R$ 

491,52 06/2019 378 m³ R$ 456,35 07/2019 384 m³ R$ 448,21 08/2019 394 

m³ R$ 386,11 09/2019 125 m³ R$ 104,32 10/2019 196 m³ R$ 188,57 Da 

análise dessas faturas, informadas tanto pela inicial, quanto pela defesa, 

entendo que não houve cobrança abusiva ou excessiva, que pudesse 

justificar eventual revisão da fatura, sequer subsidiar supostos danos 

morais. Há, no entanto, mero aumento gradual de consumo, desde 

Janeiro/2019, razão pela qual OPINO por indeferir o pedido recálculo das 

faturas relativas aos meses de Maio a Agosto/2019. E, no que tange aos 

danos morais, para a responsabilização civil propriamente dita, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo de causalidade dentre eles. Neste caso específico, não vislumbro 

qualquer ilicitude perpetrada pela Ré, que pudesse atingir à intimidade da 

Autora, mas, tão somente, exercício regular do direito de cobrança, nos 

termos do artigo 188, I do C.C. É exatamente nesse sentido que tem 

decidido a jurisprudência pátria: Consumidor – Fornecimento de energia 

elétrica – Alegação de cobrança excessiva – Pretensão de inversão do 

ônus da prova – Não reconhecimento, diante da falta de verossimilhança 

nas alegações – Valor anteriormente cobrado que se mostra incompatível 

com a realidade – Recurso da autora improvido – Sentença de 

improcedência mantida. (CONCEIÇÃO, Fernando Augusto Andrade. 

Recurso inominado n. 1016480-93.2018.8.26.0361. J. em 27 Mar. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Jul. 2019.) Recurso Inominado – 

Prestação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de 

revisão das contas de consumo – Alegação de contas superiores à média 

de consumo mensal – Não comprovação – Autora deixou de provar fato 

constitutivo do direito alegado- NEGADO PROVIMENTO. (ANDERSON, Jane 
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Rute Nalini. Recurso inominado n. 0004325-29.2016.8.26.0108. J. em 31 

Jan. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Jul. 2019.) 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pela Autora, e demonstram, tão somente a regularidade do procedimento e 

dos valores cobrados, razão pela qual OPINO pela improcedência dos 

pedidos quanto à revisão das faturas questionadas e indenização pelo 

dano moral. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática e probatória trazidas por ambas as partes, 

sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o 

valor da causa em R$ 39.919,80 (trinta e nove mil e novecentos e 

dezenove reais e oitenta centavos), com determinação à r. Secretaria 

para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema 

PJE. 2. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por ratificar a inversão do ônus da 

prova, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, 

consoante já determinado pelo Douto Magistrado, à ocasião em que 

indeferiu a tutela de urgência (Mov. 23211301) 3. No entanto, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

autorais, quanto à retificação da fatura para a média anterior, 

cancelamento do débito, e indenização por danos morais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ AUTOS Nº 1013024-34.2019.8.11.0001 AUTOR: 

DEMETRIO RODRIGUES RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que em audiência, as partes se 

reportam a contestação e impugnação quanto às provas. Outrossim, “(...) 

a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO 

pelo julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

NEGATIVAÇÃO REALIZADA Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos 

C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte autora afirma 

desconhecer a dívida que deu origem a uma negativação em seu nome. 

Em apertada síntese, afirma a requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, alegando que não possui 

débitos perante a reclamada, visando, além da declaração de inexistência 

dos débitos, indenização moral em razão de negativação supostamente 

indevida. A parte ré, em contestação afirmou que o negócio jurídico foi 

realizado entre as partes de forma presencial, anexando aos autos via 

física do contrato firmado (id. 2714679). A parte autora deixou de 

apresentar impugnação quanto aos fatos e documentos apresentados 

pela ré. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

constituem fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Ressalta-se que da análise minuciosa da documentação é clarividente que 

a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada, inclusive 

ao comparar a assinatura do contrato (id. 2714679), com a assinatura dos 

documentos do autos, como documento pessoal, procuração e 

declarações, mas principalmente, em comparação a assinatura lavrada no 

termo de audiência é possível constatar que todos os documentos foram 

de fato assinados pela mesma pessoa. Nota-se que no presente caso a 

parte autora nega a existência de relação jurídica, a qual, entretanto, a dita 

relação foi comprovada pela requerida. Conforme já apontado, as 

assinaturas constantes nas documentações dos autos demonstra de 

forma inequívoca que o contrato foi de fato assinado pela autora, restando 

clara a validade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da dívida 

objeto da lide. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida e consequentemente, não há que se falar em dano 

moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

A parte ré pretende que a autora seja condenada ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé e ao pagamento do valor discutido. É evidente que a 

demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela demandada são 

provas irrefutáveis desta situação, demonstrando de forma inequívoca a 

relação jurídica entre as partes. O Enunciado 136 do FONAJE, quanto ao 

tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, 

devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no 

art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, no sentido do 

reconhecimento do débito, OPINO pelo seu acolhimento, nos termos do 

artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido contraposto, 

deve-se levar em conta o valor aqui discutido, no montante de R$ 963,72 

(novecentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos). Ademais, 

OPINO pela condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas 

do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja 

fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Isso posto, consoante os fundamentos 

acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas 

as partes e NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, consoante preconizado no artigo 6º, 

VIII. 3. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial 

quanto à declaração de inexistência débito, e indenização por danos 

morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO 

pelo deferimento do pedido contraposto e pela CONDENAÇÃO da parte 

autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO por CONDENÁ-LO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 
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publicação desta sentença, porém, em razão do previsto no art. 98 do 

CPC, fica com a exigibilidade suspensa. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009162-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BATISTA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1009162-55.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SIDNEY BATISTA DOS SANTOS Polo Passivo: BANCO SANTANDER 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória c/c Indenização por Danos 

Morais, proposta pelo Autor em desfavor ao Réu, visando anular e 

abster-se de cobrar qualquer dívida supostamente existente entre as 

partes. Não obstante o teor da defesa (Mov. 25784989), oportunizada a 

conciliação, ambas compareceram à solenidade (Mov. 25831788), e 

resolveram pôr fim ao litígio, de forma amigável. Na oportunidade, o Réu se 

comprometeu à efetuar o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) ao Autor, bem como de proceder à baixa da restrição nos órgãos 

de proteção ao crédito. Observo que o aludido advogado detém poderes 

para transigir, receber e dar quitação, consoante procuração de Mov. 

24230999, p. 06. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o 

que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, que o Autor está devidamente representado 

por seus respectivos advogados (Mov. 24230999, p. 06), e que, à 

audiência, compareceu preposta com poderes para transigir. Portanto, 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Observo, inclusive, que o valor do acordo, firmado em audiência de 

conciliação, já foi depositado na conta indicada à ocasião, de titularidade 

do advogado do Autor, conforme se extrai do comprovante de Mov. 

26388991. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, e possui a eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código 

de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA das composições amigáveis firmada entre as partes na minuta 

apresentada à Mov. 25831788, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B 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. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009082-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 009082-91.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: PRISCILA DOS SANTOS SILVEIRA Polo Passivo: ENERGIA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. Ressalta-se que a gratuidade da justiça não abrange 

eventual condenação em litigância de má fé, nos termos do artigo 98, §2º 

do CPC/15. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do juízo, a quantificação do 

dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 

especiais, à ocasião da distribuição da demanda. OPINO, portanto, em 

fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e 

vinte reais). DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA De início, observa-se que, após 

a apresentação da defesa pela Ré (Mov. 25950153), a Autora pleiteou 

pela desistência do feito, ante a suposta necessidade de realização de 

perícia. (Mov. 25951339). Neste processo específico, entendo que deferir 

o pedido de desistência, formulado logo após a contestação, seria ignorar 

a instrução, a boa fé processual, e o princípio da primazia da decisão de 

mérito, preconizado no artigo 4º do CPC/15. Assim, OPINO por indeferir o 

pedido de desistência formulado pela Autora à Mov. 25951339. DA 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SUSCITADA PELA AUTORA À IMPUGNAÇÃO 

Atenta-se para o fato de que a Autora pleiteou pela extinção do feito sem 

julgamento de mérito, ante a suposta necessidade de realizar perícia 

grafotécnica nos autos. Entendo que tal providência é desnecessária à 

formação do convencimento motivado do Artigo 371 do CPC/15, razão pela 

qual OPINO por indeferi-la. DO PLEITO PELA INÉPCIA A Ré pleiteou que a 

inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado 

pela Autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial 

será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as 

hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que o 

extrato de negativação foi emitido pelo SPC Brasil, e que a Ré não 

apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituí-lo. DA 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO Observo 

que a Ré questiona, ainda, a idoneidade do comprovante de endereço 

apresentado pela autora, o qual não estaria em seu nome. No entanto, 

observo que a Autora firmou procuração indicando o aludido endereço 

como seu, razão pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins 

processuais. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas 

nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 
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inclusive audiência de instrução, para o convencimento motivado do artigo 

371 do CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC/15. OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado pela 

Ré, em audiência de conciliação, pela designação de audiência de 

instrução. (Mov. 25800176) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no aludido diploma, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor da 

Autora, OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII. Importa consignar 

que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, a 

Autora alega desconhecer a origem dos débitos nos valores de R$ 506,54 

(quinhentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 507,28 

(quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), que subsidiaram as 

negativações de seu nome junto ao SERASA/SPC. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 25800176), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Pois bem. Para que a Ré venha a 

ser responsabilizada civilmente, é imprescindível a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. 

Contestação apresentada à Mov. 25950169. Neste feito, houve pedido, 

formulado pela Autora, após a defesa, no que diz respeito à extinção do 

processo, sem julgamento de mérito, pela suposta necessidade de perícia 

grafotécnica, o qual já foi indeferido pelo juízo. Da análise dos fatos, tenho 

que a Ré, em contestação, (Mov. 25950169) logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de extrato aonde consta a inadimplência 

nos valores negativados, o que indica a existência da obrigação de pagar, 

que atinge a esfera jurídica da Autora. A Ré apresentou o cadastro da 

Unidade Consumidora da Autora, com o histórico de consumo e de 

débitos. E, ainda, Termo de Confissão de Dívida, assinado em 24/10/2018 

(Mov. 25950353), com apresentação do mesmo documento de 

identificação da inicial, findando com qualquer dúvida acerca de vínculo 

contratual entre as partes. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: 

Recurso inominado. Pedido de declaração de inexigibilidade de valores 

cobrados sob fundamento de inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Concessionária de serviço de energia elétrica apresentou telas 

comprobatórias (telas de sistema interno) em que consta cadastro da em 

nome da autora como solicitante de instalação. Indício que deve ser 

considerado. Consumidora que não logrou apresentar o mínimo probatório, 

como, por exemplo, residência em local diverso no período informado pela 

concessionária. Relação que não exige contrato impresso. 

Verossimilhança das informações trazidas pela concessionária. 

Inexigibilidade afastada. Sentença reformada. Recurso provido. (SANTOS, 

A l e x a n d r e  A n d r e t a  d o s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1002949-83.2016.8.26.0045. J. em 08 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Maio de 2018.) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO DE DANOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOS AUTOS QUE RETIRA A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E EVIDENCIAM A 

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR DÉBITO EXISTENTE E 

EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71006963631. J. em 27 

Jul. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 30 Out. 2017.) Dessa 

feita, neste caso específico, tenho que a Ré demonstrou que a cobrança 

do valor negativado faz parte do seu exercício regular de direito, não 

constituindo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I do Código Civil, pois, 

somente cobra pelo serviço efetivamente prestado. Logo, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as premissas 

dos autos nos levam a reconhecer que a existência dos débitos restou 

incontroversa, como também a legitimidade das cobranças que 

ocasionaram nas inscrições negativas, razão pela qual OPINO por 

indeferir os pedidos quanto ao cancelamento das inscrições, e 

consequentemente, indeferir o pedido de indenização por danos morais. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E, importa-nos observar que resta clara a 

alteração dos fatos, já que a Autora tenta indicar a inexistência de débitos 

incontroversos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado 

pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento parcial, nos termos do artigo 31 da 

Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido contraposto, deve-se levar 

em conta os valores aqui discutidos, quais sejam, R$ 506,54 (quinhentos e 

seis reais e cinquenta e quatro centavos), e R$ 507,28 (quinhentos e sete 

reais e vinte e oito centavos). Isso posto, após a análise dos fatos pela 

ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO 

por fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos 

e vinte reais), com determinação à r. Secretaria para que proceda à 

devida retificação junto ao Sistema PJE. 2. OPINO por afastar as 

preliminares suscitadas pela Ré, quanto à idoneidade do extrato de 

negativação e incompetência territorial, em razão do comprovante de 

residência apresentado pela Autora. 3. OPINO por indeferir o pedido 

formulado pela Autora, à Mov. 25951339, no que diz respeito à desistência 

processual. 4. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 

3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. No entanto, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, quanto à baixa da 

inicial, bem como da indenização dos danos de ordem moral, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15. 6. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor retificado da causa, consoante art. 81, caput do CPC. 7. OPINO, 

ainda, por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, 

conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 8. OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

CONDENAR a Autora a pagar à Ré os valores de R$ 506,54 (quinhentos e 

seis reais e cinquenta e quatro centavos), e R$ 507,28 (quinhentos e sete 

reais e vinte e oito centavos). Sob os aludidos valores devem ser 

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

(1610/2019 – Mov. 26391035), e corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento de cada débito (03/01/2019 e 03/12/2018 – Mov. 

25950344), com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012803-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1012803-51.2019.811.0001 Requerente: 

ELIZANGELA COSTA RODRIGUES Requerida: MATOS COMÉRCIO DE 

PERFUME E COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA De início, o Réu insurgiu-se contra o pleito de justiça 

gratuita formulado pela Autora. Nesse peculiar, OPINO por afastar a 

aludida preliminar, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 
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recurso. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Quanto à preliminar de 

ausência de condição da ação, pela suposta falta de interesse de agir, 

tem-se que o artigo 17 do NCPC, deixa claro que “O que move a ação é o 

interesse na composição da lide (interesse de agir), não o interesse em 

lide (interesse substancial)”. Exatamente o caso em tela, no qual a Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO Superadas essas 

nuances, entendo que os fatos aqui discutidos não são abarcados pelos 

artigos 2º e 3º do CDC, não sendo, portanto, relação de consumo 

propriamente dita, mas, tão somente relação contratual. Isso porque a 

Autora não é qualificada como destinatária final dos produtos e serviços 

do Réu, sequer vítima da prestação de consumo, mas sim, revendedora 

dos produtos. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: "Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos 

morais – Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto a parte autora afirma a condição de revendedora 

de produtos adquiridos junto à empresa recorrida, não se enquadrando no 

conceito dado pelo artigo 2º da Lei nº 8078/90 – Ausência de 

comprovação de pagamento – Alegado pagamento por meio de cartão de 

crédito não comprovado nos autos – Mero SMS alusivo ao lançamento – 

Fatura de crédito ilegível – Não comprovação de quitação bancária da 

fatura – Improcedência da demanda bem pronunciada no Juízo de origem, 

à luz do ônus probatório a que alude o artigo 373, inciso I, do CPC – 

Recurso Inominado desprovido – r. Sentença mantida". (CRUZ, Walmir 

Idalêncio dos Santos. Recurso inominado n. 0003783-86.2017.8.26.0201. 

J. em 28 Jun. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jun. 2019.) 

OPINO, assim, pelo não reconhecimento da relação de consumo entre as 

partes, e consequentemente, pelo indeferimento da inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL No mérito, compulsando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas suficientes para a formação 

do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO 

pelo julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

NEGATIVAÇÃO REALIZADA Trata-se, em sua essência, de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a Autora alega 

desconhecer a origem dos débitos inscritos no rol de devedores em 

21/12/2018 no valor de R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta 

centavos), em 24/12/2018 no valor de R$ 302,31 (trezentos e dois reais e 

trinta e um centavos) e no dia 20/01/2019 no valor de R$ 99,50 (noventa e 

nove reais e cinquenta centavos). Oportunizada a conciliação (id. 

26718920), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. No entanto, a parte Ré, em contestação, (id. 

26732404) logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio 

de assinatura de cadastro de revendedora, pedidos formulados pela 

Autora, inclusive com notas fiscais, no valor da negativação, o que indica 

a existência da obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da Autora. 

Importante consignar que, após a contestação, não apresentou 

impugnação. Pois bem. Para a responsabilização civil, faz-se necessária a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. Neste caso específico, tenho que o Réu 

demonstrou que a cobrança do valor negativado faz parte do seu 

exercício regular de direito, não constituindo ato ilícito, nos termos do 

artigo 188, I do Código Civil, pois, somente cobra pelo produto adquirido 

para posterior revenda pela Autora. Consequentemente, está ausente um 

dos requisitos da responsabilidade civil. Em casos semelhantes, aduz a 

jurisprudência recente: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(ABDALA FILHO, João Carlos Saud. Recurso 

inominado n. 1001735-05.2018.8.26.0072. J. em 20 Dez. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jan. 2019. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (ABDALA FILHO, João 

Carlos Saud. Recurso inominado 1003303-56.2018.8.26.0072.J. em 29 

Mar. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 01 Abr. 2019. Logo, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as 

premissas dos autos nos levam a reconhecer que a existência do débito 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva, razão pela qual OPINO por indeferir os 

pedidos quanto à declaração de inexistência de débito, baixa da restrição, 

e consequentemente, indeferir o pedido de indenização por danos morais. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte ré 

pretende que a autora seja condenada ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé e ao pagamento do valor discutido. É evidente que a 

demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela demandada são 

provas irrefutáveis desta situação, demonstrando de forma inequívoca a 

relação jurídica entre as partes. O Enunciado 136 do FONAJE, quanto ao 

tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, 

devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no 

art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, no sentido do 

reconhecimento do débito, OPINO pelo seu acolhimento, nos termos do 

artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido contraposto, 

do valor devido e atualizado, no importe de R$ 591,79 (quinhentos e 

noventa e um reais e setenta e nove centavos - id. 2673240). Ademais, 

OPINO pela condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas 

do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja 

fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Isso posto, consoante os fundamentos 

acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas 

as partes e NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, consoante preconizado no artigo 6º, 

VIII. 3. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial 

quanto à declaração de inexistência débito, e indenização por danos 

morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO 

pelo deferimento do pedido contraposto e pela CONDENAÇÃO da parte 

autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO por CONDENÁ-LO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença, porém, em razão do previsto no art. 98 do 

CPC, fica com a exigibilidade suspensa. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014666-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO COSTA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014666-42.2019.8.11.0001 Autor: FABIO 

COSTA GOULART Ré: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. Conforme 

denota-se do id. 27207644 as partes entabularam acordo para por fim a 

demanda em face a primeira, segunda e terceira reclamada. Consta nos 

autos no id. 25605678a procuração da advogada que representa a parte 

autora, e no id. 27248905a procuração da advogada que representa a 

reclamada. Quanto a possibilidade de acordo em relação apenas a parte 

das reclamadas, conforme entendimento jurisprudencial é plenamente 

possível, porém, a parte reclamada que não participou do pacto, aproveita 

do mesmo, em razão da solidariedade entre o polo passivo, senão 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÃO 

ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. ABRANGÊNCIA PERANTE CORRÉU. 

SOLIDARIEDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se 

de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, responde a 

instituição financeira e a prestadora de serviço de forma solidária e, 

assim, havendo acordo entre a parte autora e um dos réus, perfeitamente 

aplicável a previsão do art. 844, § 3º do Código Civil, aproveitando a 

transação para quitação em relação ao co-devedor solidário. APELO 

DESPROVIDO.UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70077810117 RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/07/2018, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2018) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBREO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COBRANÇA DE ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIÓDICOS NÃO 

CONTRATADAS PELA DEMANDANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. 

EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. ARTIGO 844, § 3º, DO 

CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. Interposta demanda em face de empresas fornecedores de 

serviços, ambas integrantes da cadeia de consumo, indubitável a 

existência de solidariedade entre aquelas, por força do artigo 7º, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A transação 

judicial firmada pela autora com um dos devedores solidários, concedendo 

ampla quitação, sem ressalvas, extingue a dívida em relação ao 

codevedor, consoante o § 3º do artigo 844 do Código Civil. 3. Recurso 

desprovido. (TJ-PE - AGT: 3564029 PE, Relator: Frederico Ricardo de 

Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 29/10/2019) Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o 

que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, e estão devidamente representadas por seus 

respectivos advogados, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes, conforme id. 27207644, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito 

em relação a todas as rés, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B 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. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012565-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO MATTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012565- 32.2019.8.11.0001 AUTOR: 

ADILSON BATISTA LIMA RÉ: JOSE EDUARDO MATTOS RIBEIRO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Na audiência de conciliação id. 26595877, as partes 

pediram pela homologação do acordo apresentado anteriormente. Insta 

destacar que, no referido as partes compareceram pessoalmente. Pois 

bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, e 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes em 

audiência, conforme id. 26595877, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B 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. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012549-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DO CARMO VIANA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012549- 78.2019.8.11.0001 AUTOR: ELIANE 

DO CARMO VIANA MAGALHAES RÉ: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No id. 

26557545, as partes pediram pela homologação do acordo apresentado 

anteriormente. Insta destacar que, no referido ato a parte autora foi 

representada por preposto e advogado devidamente constituídos com 

poderes para transigir, conforme documento de id. 26541752 e 26541748. 

A autora também esteve presente pessoalmente na audiência pleiteando 

pela homologação do acordo ajustado. Pois bem. Certo é que se mostra 
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lícito e louvável às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas e 

tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com 

a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes, e estão devidamente 

representadas por seus respectivos advogados, e nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes, conforme id. 26557545, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B 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. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003752-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON DA SILVA MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1003752-16.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: AILSON DA SILVA MODESTO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 15.000,00), e o valor cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 272,79). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 15.272,79 (quinze mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e 

nove centavos). DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Em sede de 

preliminar, a Ré manifesta-se acerca do comprovante de negativação 

juntado à inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi 

expedido pelo SCPC, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova 

que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceita-lo para todos os 

fins processuais. DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA À impugnação (Mov. 

24834380), o Autor pleiteou pela realização de perícia grafotécnica no 

contrato apresentado, o que afastaria a competência do juizado especial 

para o deslinde da presente. Em casos semelhantes, já se posicionou a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. TESES CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri. Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. 

J. em 31 Maio 2017. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) 

Nesse peculiar, OPINO por rejeitar o pedido, por entender que a perícia 

grafotécnica não se faz necessária para o convencimento motivado do 

artigo 371 do NCPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas 

as preliminares. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, como a própria audiência de instrução, uma vez que a 

existência dos débitos e vínculo contratual, é provada basicamente por 

prova documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, sob o fundamento 

de inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no 

valor de R$ 272,79 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove 

centavos). Observo que o Autor, à inicial, nega a existência de vínculo 

contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram 

à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. (Mov. 

24574316) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão, em favor do Autor, OPINO por deferir, nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Deve-se deixar claro que a 

jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que “a inversão do ônus da 

prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção 

mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 10 Maio de 2018.) DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido deste processo específico, encontra fundamento em na 

negativação supostamente indevida, do nome do Autor, à pedido da Ré, no 

valor de R$ 272,79 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove 

centavos). E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a Ré, em defesa 

tempestiva (Mov. 24824608), alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos 

autos o contrato devidamente assinado pelo Autor (Mov. 24824622), e 

uma série de faturas representativas dos débitos. Inclusive, o débito 

negativado é a soma das faturas vencidas nos meses de Maio, Junho e 

Julho/2016 (R$ 109,99 + R$ 67,93 + R$ 94,87). Consequentemente, neste 

processo específico, a Ré cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. Em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO – 

Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por 

negativação indevida – Inadmissibilidade – Prova contundente da 

existência de relação jurídica e do débito discutido em juízo. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Evidente alteração da verdade dos fatos e 

busca pelo atingimento de objetivo ilegal. Penalidades mantidas. 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (PINTO, Raphael Garcia. 

Recurso inominado n. 1011404-67.2019.8.26.0001. J em 25 Jun. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jul. 2019.) Observo que, após a 

defesa, o Autor pleiteou pela realização da perícia grafotécnica, o que já 

foi indeferido anteriormente. Assim, do contexto probatório apresentado 

nestes autos especificamente, tem-se que, apesar da negativação dos 

dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato 

incontroverso nos autos, somente representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura 

o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovado que, de fato, o Autor contratou os serviços 

da Ré, sendo a negativação devida, principalmente quando ele não 

demonstrou o pagamento do valor negativado. Dessa feita, entendo que a 

Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. Por essas razões, não há que se falar em 

declaração de inexigibilidade da dívida, baixa da negativação, sequer em 
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indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ATO ATENTATÓRIO Importa-nos observar que a 

Ré pleiteia pela condenação do Autor em litigância de má fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça. OPINO por analisa-los com o um todo. 

Neste caso, resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar 

a inexistência de vínculo contratual devidamente comprovado nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ressalta-se 

que a condenação em litigância de má fé não é abrangida pela gratuidade 

de justiça, nos termos do artigo 98, §2º e 4º do CPC/15. DA ANÁLISE DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela 

Ré, OPINO pelo seu acolhimento, nos termos do artigo 31 da Lei nº 

9.099/95. E, para fins de valor do pedido contraposto, deve-se levar em 

conta os valores aqui discutidos, quais sejam, R$ 109,99 (cento e nove 

reais e noventa e nove centavos), R$ 67,93 (sessenta e sete reais e 

noventa e três centavos) e R$ 94,87 (noventa e quatro reais e oitenta e 

sete centavos). Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas 

as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por afastar as 

preliminares suscitadas pela Ré, à defesa, quanto ao comprovante de 

negativação apresentado pelo Autor. 2. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, para determinar a inversão do ônus 

probatório em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência de débito, e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor retificado da causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO, 

ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 6. OPINO 

por julgar PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR o 

Autor a pagar, à Ré, os valores de R$ 109,99 (cento e nove reais e 

noventa e nove centavos), R$ 67,93 (sessenta e sete reais e noventa e 

três centavos) e R$ 94,87 (noventa e quatro reais e oitenta e sete 

centavos). Sob os aludidos valores deve ser acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (22/08/2019 – Mov. 

3118538), e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de 

cada débito (01/05/2016, 01/06/2016 e 01/07/2016), com fulcro no art. 31 

da Lei nº. 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

2º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1011280-04.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: VICENTE ALVES DOS SANTOS POLO PASSIVO: ACE 

SEGURADORA S.A BANCO BRADESCO AS COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Conforme denota-se do id. 26519567 as partes entabularam acordo para 

por fim a demanda em face a terceira reclamada. Consta nos autos no id. 

26270639 a procuração da advogada que representa a parte ré, e no id. 

24759540 a procuração da advogada que representa a parte autora. 

Destaca-se que o autor esteve presente no mencionado ato. Da leitura da 

petição inicial, consta o seguinte pedido: A condenação solidária das rés, 

com base no artigo 7º, par. Único c/c art. 25 par. 1 do CDC. Quanto a 

possibilidade de acordo em relação apenas a parte das reclamadas, 

conforme entendimento jurisprudencial é plenamente possível, porém, a 

parte reclamada que não participou do pacto, aproveita do mesmo, em 

razão da solidariedade entre o polo passivo, senão vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÃO ENTRE AUTOR E 

UM DOS RÉUS. ABRANGÊNCIA PERANTE CORRÉU. SOLIDARIEDADE. 

EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de ação 

indenizatória decorrente de relação de consumo, responde a instituição 

financeira e a prestadora de serviço de forma solidária e, assim, havendo 

acordo entre a parte autora e um dos réus, perfeitamente aplicável a 

previsão do art. 844, § 3º do Código Civil, aproveitando a transação para 

quitação em relação ao co-devedor sol idário.  APELO 

DESPROVIDO.UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70077810117 RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/07/2018, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2018) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBREO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COBRANÇA DE ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIÓDICOS NÃO 

CONTRATADAS PELA DEMANDANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. 

EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. ARTIGO 844, § 3º, DO 

CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. Interposta demanda em face de empresas fornecedores de 

serviços, ambas integrantes da cadeia de consumo, indubitável a 

existência de solidariedade entre aquelas, por força do artigo 7º, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A transação 

judicial firmada pela autora com um dos devedores solidários, concedendo 

ampla quitação, sem ressalvas, extingue a dívida em relação ao 

codevedor, consoante o § 3º do artigo 844 do Código Civil. 3. Recurso 

desprovido. (TJ-PE - AGT: 3564029 PE, Relator: Frederico Ricardo de 

Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 29/10/2019) Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o 

que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, e estão devidamente representadas por seus 

respectivos advogados, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes, conforme id. 26519567, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito 

em relação a todas as rés, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B 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. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1009011-89.2019.8.11.0001 Autor: ADAIR 

PEREIRA FERNANDO Ré: ITAÚ UNIBANCO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Indagadas a respeito do interesse na 

produção de prova responderam que a parte reclamada se remete a 

defesa quanto às provas, e a parte reclamante se remete a impugnação 

quanto às provas. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte 

autora afirma que foi acusada injustamente pela parte ré do cometimento 

de ato criminoso. Anexou aos autos a cópia integral do inquérito policial 

que gerou a sua prisão temporária. Pretende ser indenizado moralmente 

pelo fato da comunicação de crime e da consequente prisão realizada. A 

parte ré alega que o autor deveria ter tentado resolver a lide de forma 

administrativa. Devo destacar que foi anexado aos autos pelo autor a 

cópia integral de todo o procedimento criminal instaurado. Pois bem. 

Conforme denota-se dos autos, o autor pretende ser indenizado 

moralmente por ter sido destratado ao adentrar na agência bancária com 

capacete o que teria gerado sua prisão. Narra que entrou na agência, 

realizou um depósito no valor de R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais) e 

que não tirou o capacete por estar atrasado para outro compromisso e 

ainda, que na saída, doou dinheiro a um senhor que estava na porta da 

agência. Da leitura do Inquérito Policial anexado pelo autor, constato que, a 

parte ré realizou denuncia perante a Polícia Civil Judiciária, pretendendo a 

apuração de delito com explosivos. Foi comprovado que a parte ré fez 

uma denuncia para apurar o fato de alguns depósitos serem realizados em 

envelopes vazios, e depois explodiram o caixa eletrônico gerando 

prejuízos diversos. De outro lado é possível constatar que a empresa 

colaborou com as investigações, conforme era solicitado pela autoridade 

competente, inclusive, foram entregues provas pela secretaria de 

segunda pública com gravações do local e ruas próximas para apurar a 

responsabilidade pelo cometimento da conduta criminosa investigada. 

Ainda que aplicada a inversão do ônus da prova, não é possível, 

confirmar que a parte autora teve de fato seu nome negativado, tendo em 

vista que a parte autora deixou de trazer qualquer prova nos autos que 

demonstram de forma mínima as suas alegações. Logo é possível 

constatar que, não há nos autos provas de que o autor foi destratado no 

momento em que esteve na agência bancária, isso porque o autor afirmou 

que adentrou no local, realizou o procedimento desejado e se retirou do 

local. Quanto a prisão realizada, deve-se ponderar que a mesma é ato 

exclusivo do Poder Estatal, que a responsabilidade pela conclusão e atos 

oriundos do Inquérito Policial são de exclusividade do Estado, não podendo 

ser atribuída a terceiros. Ressalto que a empresa ré apenas buscou 

perante as autoridades públicas competentes a resolução do crime em 

que foi vítima. Ademais não poderia a ré ser responsabilizada pelos atos 

do poder público ou por ter buscado da forma escorreita e legítima ter a 

apuração do crime em que fora vítima analisada pela Polícia Civil Judiciária. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que os elementos de provas constantes nos autos, não autorizam a 

procedência do pedido. No caso, é certo que a empresa ré apenas 

exerceu seu direito constitucional de comunicar a conduta criminosa, 

buscando perante a polícia a solução do caso. E os atos provenientes da 

condução investigativa são de responsabilidade exclusiva do Estado, que 

é de fato quem realizou o ato que o autor busca indenização. Por fim, 

ressalto que a parte ré sequer possuiu condições de concluir investigação 

policial e realizar prisão. Considerando que a conduta que se pretende 

indenização não foi praticada pela parte ré, logo, não há se falar em 

conduta indevida, ou fora dos parâmetros impostos pela legislação. 

Portanto, como não restou configurado no caso o ato ilícito praticado pela 

parte ré e, por consequência, a ocorrência de dano, aspecto 

indispensável para o deslinde da controvérsia, na medida em que o pedido 

formulado é o de ressarcimento dos prejuízos morais, não há falar em 

responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. CONCLUSÃO Isso 

posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as 

versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por afastar as 

preliminares sucitadas e NO MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, apenas para reconhecer a relação de consumo entre as 

partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela IMPORCEDENCIA DA 

DEMANDA no que tange a pretensão indenizatória em razão de ausência 

de comprovação de ato ilícito. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018818-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA COSTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018818-36.2019.8.11.0001. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA DA COSTA RAMOS RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos 

etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATORIA DE 

DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA” que MARIA 

DE FÁTIMA DA COSTA RAMOS promove em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. O feito encontra óbice legal a ter a sua tramitação junto a este 

Juizado Especial Cível. Não há dúvidas de que a reclamada, Município de 

Cuiabá, se caracteriza como pessoa jurídica de direito público; tal 

definição é bastante para impedir o trâmite processual do feito neste 

Juizado Especial em razão da natureza jurídica da reclamada. Conforme 

se evola da norma legal constante do art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, 

não serão admitidos como parte nos juizados especiais dentre outros, as 

pessoas jurídicas de direito público, situação na qual se enquadra a 

reclamada. Assim é que não se pode admitir seja a demanda proposta 

neste Juizado Especial Cível em razão do comando legal presente na lei de 

regência (Lei nº 9.099/95). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito e o faço com fulcro na norma do art. 51, inciso IV c/c 

art. 8º, caput, ambos da Lei nº 9.099/95, eis que é a parte reclamada um 

empresa pública da União. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquive-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008858-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVELO S.A. (REQUERIDO)

POUSADA DA GI (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008858-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRACIELY ALMEIDA DA CRUZ REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LIVELO S.A., POUSADA DA 

GI Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Conforme consta no ID n. 26353440 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” 

Destarte, consigno que por tratar-se de obrigação abarcada pela 

solidariedade existente entre as partes Rés, pois o que permite a 

propositura de demanda contra duas partes demandas, cuja causa de 

pedir é uma só (ressarcimento por danos morais), é justamente a 

solidariedade havida entre elas, tenho que o acordo abarca todas as 

partes devedoras do processo, nos termos do § 3º do Art. 844 do CC, 

verbis: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que 

nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 3º. Se entre 

um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação 

aos co-devedores. Corroborando: Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO 

ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA O 

CORRÉU EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. 1.Compra realizada pelo autor via site da primeira ré. O 

produto não foi entregue e sequer restituído o valor pago. Evidente o 

descaso da primeira ré que sequer compareceu à audiência ou contestou 

a demanda. Contudo, há solidariedade no polo passivo, invocada pelo 

autor na inicial, nos termos do art. 18 do CDC. 2. Assim, havendo 

solidariedade passiva, a transação homologada em relação a um dos réus 

aproveita o correu no pagamento avençado em R$6.000,00, nos termos do 

art. 844, §3º, do CC. O acordo de fls. 27/28, importa na extinção da 

obrigação em relação ao devedor solidário, quanto à condenação a título 

de indenização por danos materiais (R$1.469,91), sob pena de 

enriquecimento sem causa do autor. 2. Em relação aos danos morais, 

correta decisão do Juízo de origem que desacolheu o pleito. O caso do 

autor traduz a vida cotidiana, na qual as relações estão sujeitas a 

dissabores com os incômodos, em especial quando as compras são 

realizadas via internet. Descumprimento contratual. Ausentes provas para 

a caracterização do abalo moral. Mantida sentença por seus fundamentos, 

com acréscimos posteriores, decorrentes do acordo de fls. 27/28. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004879680, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 29/08/2014) Em outras palavras, o direito da Autora é abarcado única 

e exclusivamente pelo ato ilícito perpetrado pelas partes Rés, assim, o 

reconhecimento de quitação da obrigação a uma das partes mediante 

pagamento pecuniário, reconhece a quitação total da indenização 

perquirida nos autos. Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da 

composição amigável firmada entre as partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

b 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo Derze 

Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012818-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SANTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012818-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSEMEIRE SANTINA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por ROSEMEIRE SANTINA 

DA SILVA ALVES em face de BANCO BRADESCAR S/A, onde alega a 

reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o 

débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a 

reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos faturas do cartão de 

crédito contratado pela autora, que deixaram de ser adimplidas e o 

contrato de cartão e crédito devidamente assinada pela Reclamante, o que 

afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às meras argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão 

do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se 

tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil, diante da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte da reclamante é medida que se impõe. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 
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as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009421-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR APARECIDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009421-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEIR APARECIDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS 

REQUERIDO: CLARO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Não havendo preliminares arguidas pelas 

partes, passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual 

verifico ser desnecessária a produção de prova em audiência de 

instrução e julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao 

caderno processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

o Autor postula ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de 

cobrança indevida. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos do Autor. A parte 

Autora apresentou impugnação a contestação, reiterando-se os pedidos 

da petição inicial. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Da análise dos autos há 

por concluir pela improcedência. O Autor demonstrou que no dia 02 de 

julho de 2019 recebeu uma cobrança em seu cartão de crédito no valor 

total de R$ 187,31 (cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), em 

razão de um plano não solicitado. É incontroverso, a realização da 

cobrança, sem que o serviço tenha sido contratado pelo Autor, eis que a 

própria Ré confessa em sua contestação o erro, bem como demonstra ter 

restituído o valor ao Autor no dia 26 de julho de 2019. De igual modo, 

verifico que o Autor não questiona a restituição dos valores, uma vez que 

se limita a reiterar os pleitos da inicial e, tendo a empresa Ré comprovada 

a restituição, não há qualquer danos materiais a ser indenizado em favor 

do Autor. Ademais, em que pese a cobrança seja indevida, não há que se 

cogitar a restituição em dobro, uma vez que não houve má-fé da empresa 

Ré e, tendo restituído o valor em favor do Autor em tempo razoável, 

portanto, OPINO por julgar improcedente o pedido de restituição em dobro, 

uma vez que a restituição se efetuou em 26 de julho de 2019, em data 

anterior a distribuição da presente ação. DOS DANOS MORAIS Por fim, no 

tocante ao pleito indenizatório, o firme entendimento que o mero 

descumprimento contratual não tem o condão de ensejar, por si próprio, a 

indenização por danos morais. No caso, mesmo que a Ré tenha praticado 

uma cobrança indevida, esta falha na prestação dos serviços não possui 

potencialidade lesiva para implicar na violação a direitos fundamentais de 

cunho personalíssimo e, portanto, na reparação de danos morais. 

Saliente-se que a cobrança indevida por si só se traduz em mero 

aborrecimento, visto que trivial e comum da sociedade moderna podendo 

ser e o foi suportado pela parte Autora. 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, OPINO por indeferir o pleito de danos 

morais formulados pelo Autor, essencialmente pelo fato de a Ré ter 

restituído o valor cobrado indevidamente do Autor em prazo razoável. 

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão 

fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor em sua peça 

vestibular, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013893-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013893-94.2019.811.0001 

Reclamante: EMERSON PEREIRA DA SILVA Reclamado: 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 necessidade da 

produção de prova oral. Quanto ao pedido de indeferimento da petição 

inicial, rejeito-o, pois o desnecessária a apresentação de extrato retirado 

no balcão, vez que a parte demonstrou a existência de restrição em seu 

nome. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

Reclamada, ao argumento de que desconhece o débito apontado. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi incluído 

indevidamente em órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por 

débito de R$ 1.645,12 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e doze 

centavos), comprovado por meio de extrato do SPC/SERASA acostado 

aos autos (evento 01), débito este que alega desconhecer. A Reclamada, 

em contestação, limita-se apenas em dizer ausência de ato ilícito capaz de 

ensejar a sua condenação por danos morais. A análise dos documentos 

acostados ao processo leva à conclusão de que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de 

comprovar a contratação de serviços e a origem do débito que ensejou à 

inserção do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, 

não logrando êxito em comprovar a relação contratual e, via de 

consequência, que a inscrição do nome do reclamante estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida por ele, deve o 

débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece 

acolhimento o pedido de condenação da reclamada pelos danos morais, 

porquanto restou devidamente comprovada a falha na prestação de 

serviço, notadamente porque inseriu indevidamente o nome do reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. Por último, 

inobstante a existência de restrição posterior ao ora debatido, este deve 

ser considerado para fins de arbitramento de condenação. 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). Ante o 
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exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 1.645,12 (um mil seiscentos e quarenta e 

cinco reais e doze centavos), discutido nos autos; 2 – CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais por ela 

suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Intime-se a reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

proceda a exclusão do nome do reclamante do cadastro negativo, apenas 

no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação 

de multa, que desde já fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de 

descumprimento. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, inexistente litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013575-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FELIZARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013575-14.2019.811.0001 

Reclamante: MARLI FELIZARDO DA SILVA Reclamado: ENERGISA S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Igualmente rejeito a prejudicial de mérito arguida pela 

empresa Reclamada, porquanto a prescrição no caso presente ocorre a 

partir de quando a parte toma conhecimento. E, tendo a parte autora tido 

conhecimento do débito em 23/10/2019, não há falar-se em prescrição. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a declaração de 

inexistência de débito e a condenação da Reclamada por danos morais, ao 

argumento de que desconhece os débitos de R$ 76,77 (setenta e seis 

reais e setenta e sete centavos); R$ 34,04 (trinta e quatro reais e quatro 

centavos); R$ 70,02 (setenta reais e dois centavos); R$ 29,70 (vinte e 

nove reais e setenta centavos); R$ 260,34 (duzentos e sessenta reais e 

trinta e quatro centavos); R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta 

centavos); R$ 69,13 (sessenta e nove reais e treze centavos); R$ 17,63 

(dezessete reais e sessenta e três centavos), apontados pela reclamada. 

A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, porquanto os 

débitos são oriundos da Unidade Consumidora 6/2246049-7, cadastrado 

em nome da parte autora, que deixaram de ser adimplidos, pleiteando pela 

improcedência petição inicial e procedência do pedido contraposto. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 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. 

Analisado o processo e documentos que o instruem concluo que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de comprovar a contratação dos 

serviços pela parte autora e ainda, a legitimidade do débito que ensejou à 

inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Desta 

feita, não tendo a empresa Reclamada desincumbido do ônus probatório 

que lhe competia, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal, 

bem como reparar os danos causados à Reclamante, pois estes sem 

dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTOR 

QUE AFIRMA TER RESIDIDO NO RIO GRANDE DO SUL POR TODA A SUA 

VIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO, 

POIS FIXADO ABAIXO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA 

RECURSAL PARA CASOS DE MESMA NATUREZA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008825911, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 25-09-2019)”. Por outro lado, 

em não havendo comprovação da contração e utilização dos serviços de 

telefonia pela parte autora, tenho por improcedente o pedido contraposto. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação, e o faço para: A) DECLARAR inexistente o débito de R$ 

76,77 (setenta e seis reais e setenta e sete centavos); R$ 34,04 (trinta e 

quatro reais e quatro centavos); R$ 70,02 (setenta reais e dois centavos); 

R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos); R$ 260,34 (duzentos e 

sessenta reais e trinta e quatro centavos); R$ 29,70 (vinte e nove reais e 

setenta centavos); R$ 69,13 (sessenta e nove reais e treze centavos); R$ 

17,63 (dezessete reais e sessenta e três centavos), discutidos nos autos; 

B) CONDENAR a Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais 

por ela suportados em decorrência das negativações indevidas, no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Por derradeiro, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela improcedência 

do pedido contraposto. Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisum, providencie a 

exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013321-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013321-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA SOARES BORGES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Rejeito a preliminar de incompetência 

do juizado especial arguida pelo Banco Reclamado, porquanto os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

presente ação, não necessitando de prova pericial. Indefiro o pedido de 
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comparecimento pessoal da parte autora para comprovar a existência de 

relação jurídica, ante ao fato de os documentos apresentados são 

suficientes para o deslinde da presente ação. Passo ao julgamento do 

mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por FERNANDA SOARES BORGES 

em face de BANCO ITAUCARD S/A, onde alega a reclamante que não 

possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos faturas do cartão de 

crédito contratado pela autora, gravação de ligação efetuada pela parte 

autora à empresa Reclamada para saber a respeito da fatura do 

respectivo cartão, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. 

Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012283-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012283-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALBER HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECECSSIDADE DE PERICIA 

GRAFOTÉCNICA O Autor em impugnação pleiteia a incompetência dos 

Juizados Especiais para processamento e julgamento do presente feito, 

eis que supostamente afirma ser necessária a realização de pericia 

grafotécnica para atestar a assinatura lançada no documento de 

contratação dos serviços pertence ao Autor. A necessidade de pericia 

grafotécnica se faz necessária quando nos autos não existem outros 

elementos probatórios a exceção do contrato e a parte sustente não ser 

sua a assinatura lançada no documento, contudo, além do contrato 

existem outros elementos de provas a não gerar dúvida a respeito da 

contratação firmada, razão pela qual não há necessidade da produção de 

prova técnica. É visto que a assinatura lançada no contrato possui grande 

semelhança com as assinaturas lançadas em sua habilitação, como na 

procuração anexadas a petição inicial e da ata de audiência de 

conciliação. Ademais, ao que indica, o Autor objetiva a extinção prematura 

do feito, sem resolução de mérito a fim de afastar a sua repugnante 

conduta de provocar o Poder Judiciário sem possuir direito conforme 

narrou em sua inicial. Por tais razões, OPINO por rejeitar a preliminar de 

incompetência do juízo, eis que as provas nos autos são suficientes para 

atestar a contratação dos serviços pelo Autor. Não havendo outras 

preliminares especificas arguidas pelas partes, passo a analise do mérito 

da controvérsia dos autos, o qual verifico ser desnecessária a produção 

de prova em audiência de instrução e julgamento, eis que as provas 

documentais acostadas ao caderno processual são suficientes, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência de dívida que 

resultou na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A 

parte Ré apresentou contestação, postulando a improcedência dos 

pedidos do Autor, bem como a sua condenação em litigância de má-fé e 

no pedido contraposto. A parte Autora impugna a contestação, postulando 

a extinção do feito sem resolução de mérito. DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Em síntese, alega o Autor ter sido surpreendido com uma 

negativação de seu nome, à pedido da Ré, o que seria indevido, posto que 

nega vínculo contratual com a Ré. O ponto controvertido da contenda 

encontra fundamento num suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e a Ré, por sua vez, confirma a sua existência. E, dessa 

relação controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de 

ordem moral. Analisando os autos verifico que a Ré, em defesa 

tempestiva, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos a proposta 

de contratação, com a devida assinatura do Autor, o documento pessoal 

do Autor e as faturas que subsidiaram a negativação. Consequentemente, 

cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Para que 

o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, 

tem-se que apesar da negativação dos dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, ser fato incontroverso, somente representa um 

exercício regular de direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, 

consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, 

entendo como ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, qual 

seja, ato ilícito, razão pela qual não há que se falar em indenização, posto 

que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e 

que de fato, a Autora contratou os serviços da Ré, sendo a negativação 

devida, principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento do 

valor negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. E nesse sentido que 

tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexigibilidade de débito, anulação de negócio 

jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de negativação, sequer 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 
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improcedentes os pedidos formulados pela Autora pelos fundamentos 

postos. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta 

clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ademais, demandas como essa é um 

escarnio com o Poder Judiciário em que a parte objetiva alcançar 

enriquecimento ilícito, em total afronta a boa fé processual. Sendo certo 

que uma demanda em litigância de má-fé extrapola aos limites do direito de 

petição, bem como apresenta prejuízo ao Judiciário em amplitude, eis que 

há nítido desperdício de tempo de servidores para julgar feitos como esse. 

No caso, desperdício de pauta de audiência de conciliação; o tempo de 

serventuários de secretária para movimentar o feito com citação da parte 

adversa; o tempo do magistrado para analisar pedido de tutela de 

urgência; o tempo da parte adversa para comparecer em audiência de 

conciliação e valer-se de seu jurídico para se defender; por fim o tempo do 

magistrado para ultimar o presente julgamento. Desta feita, por estar 

evidente a litigância de má fé da parte Autora, OPINO por condena-la, nos 

termos do artigo 80, II do CPC/15. Ressalta-se que, não obstante a 

gratuidade do trâmite processual perante os juizados especiais, o 

reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação do vencido 

em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 9.099/95. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A ré sustenta pela condenação do Autor ao 

pagamento do débito no valor R$ 163,10 (cento e sessenta e três reais e 

dez centavos). No caso, como a ré comprovou a existência do débito e a 

sua regularidade na cobrança, por consequência OPINO por deferir o 

pedido contraposto para determinar que a Autora pague o valor de R$ 

163,10 (cento e sessenta e três reais e dez centavos), a ser devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês. Isso posto, 

após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: 1. OPINO por afastar a preliminar de incompetência 

dos Juizados Especiais. 2. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexigibilidade de débito, 

anulação de negócio jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de 

negativação, sequer indenização por danos morais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15. 3. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do 

AUTOR por litigância de má fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 10% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 4. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Sobre os valores aqui 

fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

contados da publicação desta sentença. 5. Por fim, OPINO por deferir o 

pedido contraposto para determinar que o Autor pague o valor de R$ 

163,10 (cento e sessenta e três reais e dez centavos), a ser devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir 

da citação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014058-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON EVANGELISTA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1014058-44.2019.811.0001 

Reclamante: CLEVERTON EVAGELISTA DE FRANCA Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a 

matéria debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária 

qualquer dilação probatória. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a 

alegação de que desconhece o débito discutido nos autos. A presente 

relação é de consumo, e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, o 

autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo banco reclamado por um débito de R$ 398,84 

(trezentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), 

comprovado por meio de extrato do SPC/SERASA. O banco Reclamado, 

por sua vez, alega apenas que o débito é devido, pleiteando ao final o 

pedido de condenação do Banco Reclamado por danos morais. De fato, no 

caso em comento cumpria ao Banco Reclamado trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pelo reclamante, como a cópia do contrato 

devidamente assinado pelo mesmo, bem como de onde emana o débito 

questionado pelo autor, nos termos do art. 333, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. Logo, não tendo a Reclamada logrado êxito em 

comprovar a relação contratual estabelecida com o autor, e, via de 

consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito 

apontado ser declarado ilegal. Já o pedido de condenação do Reclamado 

por danos morais não merece acolhimento, ante a preexistência de outros 

débitos a do ora debatido, como pode ser verificado no id – 25480701. A 

questão encontra-se, inclusive, sumulada, pelo Superior Tribunal de 

Justiça, litteris: “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 

31/10/2013)”; “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO 

DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE 

VÁRIOS REGISTROS. CANCELAMENTO. 1. A ausência de comunicação 

importa no descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo 

colorário é o dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, 

pois o consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição 

de crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação 

prevista em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também 

resulta no cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é 

decorrência do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do 

apontamento negativo, obrigação específica que ao ser descumprida 

ocasiona diversos prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada 

informação relevante que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 

3.A parte autora possui diversas anotações nos órgãos restritivos de 

crédito, portanto a ausência de comunicação não é passível de gerar o 

dever de reparação, vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência 

da Súmula n. 385. 4. Pretensão de indenização por danos morais 

afastada, tendo em vista a ausência de nexo causal a autorizar a 

indenização pretendida, em função da parte postulante se tratar de 

devedora contumaz com registros precedentes. Efetivada a determinação 

de cancelamento da inscrição, diante do reconhecimento da ilegalidade do 

registro levado a efeito, possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam 

cumpridas as exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dado parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 

70036753747, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/01/2011)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, para DECLARAR 

inexistente os débito negativado discutido nestes autos e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Intime-se a 
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reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, a qual fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito em deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009049-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROTHIRDE ELENA DE LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009049-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EROTHIRDE ELENA DE LIMA BARBOSA REQUERIDO: 

BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Não havendo preliminares especificas 

arguidas pelas partes, passo a analise do mérito da controvérsia dos 

autos, o qual verifico ser desnecessária a produção de prova em 

audiência de instrução e julgamento, eis que as provas documentais 

acostadas ao caderno processual são suficientes, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois 

bem. Pleiteia a Autora seja declarada a inexistência da dívida decorrente 

de empréstimo consignado realizado mediante fraude, bem como 

reconhecer os danos morais e materiais sofridos. A tutela de urgência foi 

indeferida, conforme movimento ID n. 24384525. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A parte Ré apresentou contestação, postulando a 

improcedência dos pedidos da Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação a contestação, reiterando-se os pedidos da petição inicial. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, razão pela qual 

OPINO por manter o deferimento da inversão do ônus da prova deferido 

em movimento de ID n. 24384525. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na ilegalidade da cobrança 

de débito em desfavor da Autora decorrente de empréstimo consignado 

realizado por terceiros, sendo que o empréstimo supostamente foi liberado 

em conta bancária registrado em nome da Autora do Banco Original. Em 

que pese a Ré sustente a regularidade do empréstimo, não trouxe aos 

autos qualquer documento probatório a demonstrar que o empréstimo, de 

fato, foi efetivado pela Autora. Em verdade, ao que se percebe, é que a 

Autora foi vitima de fraude com a autorização da Ré que não adotou as 

cautelas mínimas necessárias para evitar a pratica ilícita. Nos autos, os 

documentos anexados pela Autora se verifica o desconto em folha do 

empréstimo realizado por fraudadores no valor de R$ 135,00 (cento e 

trinta e cinco reais). Nesse sentido, não há como reconhecer que a Ré 

ofertou a segurança necessária para evitar condutas criminosas e que 

ocasionaram prejuízos a Autora. Assim, é forçoso reconhecer como licita 

a conduta da Ré, que não adotou conduta transparentes na relação com a 

consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se 

alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

do Autor, sequer legitimam a cobrança realizada. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, 

seja por cobrar débito inexistente ou seja por permitir compras 

fraudulentas, sem adotar as cautelas necessárias, seja para evitar ou 

para minimizar os danos sofridos pelo Autor. E é exatamente nessa 

conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, 

OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, 

ao realizar cobrança ilícita de empréstimo consignado que não se 

comprova ter sido realizado pela Autora, bem como permitir que terceiros 

realizem contratação em nome alheio, para Declarar a inexistência dos 

débitos realizado por terceiros mediante fraude no valor total de R$ 

4.700,14 (quatro mil e setecentos reais e quatorze centavos), 

determinando que deixe de proceder com desconto em folha da Autora, 

referente ao empréstimo realizado por terceiros. Ainda, para CONDENAR 

A RÉ a restituir o valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), de 

forma simples, a titulo de danos materiais decorrente do desconto em folha 

do empréstimo fraudulento realizado em nome da Autora. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS A Ré agiu de forma ilícita e, inegavelmente, violou 

o patrimônio moral da Autora, causando lesão a sua honra e reputação. 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 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) Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral em razão da falha na 

prestação do serviço pela Ré que permitiu a realização de empréstimo 

bancário em nome da Autora, sem as devidas cautelas. Nesse sentido, 

está presente o dever de indenizar por parte da Ré a Autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por deferir manter o deferimento da inversão do ônus da 

prova em favor da Autora, conforme deferimento em movimento ID n. 

24384525. 3. OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial, eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo 

Réu e os danos suportados pela Autora, para nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para DECLARAR a inexistência dos débitos do empréstimo 

realizado por terceiros mediante fraude no valor total de R$ 4.700,14 

(quatro mil e setecentos reais e quatorze centavos), determinando que 

deixe de proceder com desconto em folha da Autora, referente ao 

empréstimo realizado por terceiros. Ainda, CONDENAR A RÉ a restituir o 

valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), de forma simples, a titulo 

de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por 

conseguinte condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 
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Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da 

LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006427-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENDLHEO PEREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006427-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

HENDLHEO PEREIRA ALMEIDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA REVELIA O Réu compareceu a 

audiência de conciliação, contudo, deixou de apresentar contestação ao 

pleito formulado pela Autora. Desta feita, OPINO por decretar a revelia do 

réu. Passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico 

ser desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Trata-se de Ação 

de rescisão contratual com cobrança de multa proposta pela Autora, em 

desfavor do Réu, no valor de R$ 1.498,29 (mil, quatrocentos e noventa e 

oito reais e vinte e nove centavos). DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL A inicial está instruída com o contrato firmado entre as partes, bem 

como não há o comprovante de pagamento por parte do Réu, nem ao 

menos uma única parcela, e inexistindo aos autos qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito da Autora, por certo que a ação 

rescisória e a cobrança da multa é procedente. No contrato firmado entre 

as partes, a Cláusula 6ª prevê a possibilidade de rescisão pelo 

inadimplemento, com a fixação de multa no valor de R$ 830,62 (oitocentos 

e trinta reais e sessenta e dois centavos). Dessa forma, em razão da 

ausência de comprovação do pagamento do débito, OPINO por julgar 

parcialmente procedente a presente demanda para DECLARAR a rescisão 

contratual firmado entre as partes, para com base na Cláusula 6ª do 

contrato CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 830,62 

(oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), corrigido 

monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data de vencimento do 

contrato, qual seja, 10 de dezembro de 2018 e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês a contar da citação. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por decretar a revelia do Réu. 2. OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis que 

comprovados a existência do débito do Réu, para nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, DECLARAR a rescisão contratual firmado entre as 

partes e CONDENAR o Réu ao pagamento do valor de R$ 830,62 

(oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), corrigido 

monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data de vencimento do 

contrato, qual seja, 10 de dezembro de 2018 e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DIANA VENTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002423-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA REGINA DIANA VENTURINI REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação indenizatória proposta por MARCIA 

REGINA DIANA VENTURINI em desfavor de Tim S/A, por suposta 

interrupção dos serviços contratados. Pois bem, a Autora trouxe aos 

autos ao ID n. 23516179, faturas da conta de celular do N. 

65-9.9982-7868, o qual encontra-se registrado e cadastrado em nome de 

M R D VENTURINI CONSULTORIA – ME, CNPJ n. 00.639.928/0001-10. Ao 

fato, em que pese a Autora seja sócia da referida pessoa jurídica, tem-se 

que não se confundem a personalidade jurídica entre sócio e empresário, 

exceto, quando se trata de micro empresário individual (MEI), o que não é 

o caso. De modo, é evidente que a pessoa do sócio não possui 

legitimidade ativa para questionar eventual direito pertencente a sociedade 

empresarial, a qual detém personalidade jurídica própria. Nesse sentido, a 

jurisprudência já se posicionou: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROMPIMENTO 

UNILATERAL DE ACORDO DE ASSOCIAÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO 

FRACIONÁRIO QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA 

RÉ A FIM DE DECLARAR A ILEGITIMIDADE ATIVA DA ACIONANTE COM A 

CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, no julgado, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material (art. 535 do CPC/73, atual art. 1022 do NCPC). 2. 

Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese. 3. 

Consoante explicitamente mencionado no acórdão embargado, fora dado 

provimento do recurso especial interposto pela ré a fim de reconhecer a 

ilegitimidade ativa de DPC e, consequentemente, julgar extinta a demanda 

com fundamento no art. 267, VI do CPC/73, pois a autora (DPC) não 

detinha o direito à fabricação/comercialização de produtos com a marca 

Verbatim/Datalife, visto que esse privilégio era da empresa VDA e os 

alegados prejuízos, se houveram, foi à própria VDA. 4. Inexistente o 

alegado erro de premissa ou omissão no julgado, porquanto a despeito de 

VDA ter sido criada por força do acordo de associação entre DPC, 

VERBATIM e VLTD, e de em diversas oportunidades a acionante procurar 

demonstrar que ela e VDA seriam a mesma pessoa jurídica, a 

personalidade da empresa é distinta da dos seus sócios, não podendo 

esses pleitearem em nome próprio pretenso direito alheio, ou seja, o sócio 

não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se 

busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de 

que participa por lhe faltar interesse jurídico. 5. Ausência de lastro à 

alegação de que teria havido violação aos enunciados das súmulas 5 e 

7/STJ, porquanto para o deslinde da controvérsia o colegiado da Quarta 

Turma não procedeu ao reexame de qualquer acervo fático-probatório dos 

autos, mas apenas dos exatos termos da petição inicial e das informações 

lançadas no acórdão recorrido e sentença. 6. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no REsp 1188151/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 24/10/2016)” Com efeito, a 

matéria atinente à ilegitimidade ativa diz respeito às condições da ação, 

comportando ser conhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de 

jurisdição. Além disso, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; Diante do exposto, 

OPINO por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte Autora, para JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 
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485, VI, 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. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 100509-84.2019.811.0001 

Reclamante: Breno Badotti Sampaio Reclamada: Claro S/A. VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por 

BRENO BADOTTI SAMPAIO em desfavor da empresa CLARO S/A. De 

plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento 

antecipado da lide. Antes, contudo, de apreciar o mérito da demanda, 

passo a análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial 

arguida pela Reclamada. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: 

Alega a Reclamada a necessidade de realização de perícia técnica para o 

deslinde da controvérsia, o que relevaria causa de maior complexidade, a 

ensejar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 3.º, I c/c 51 da Lei 9.099/95. Malgrado a alegação da 

Reclamada, razão não lhe assiste, porquanto as falhas alegadas na 

prestação de seu serviço, consistente na ausência de sinal de internet 

dispensa a realização de prova pericial, ante a possibilidade de produção 

de outros tipos de provas, o que se corrobora ao fato de este Juízo estar 

julgando o feito antecipadamente, por concluir que a matéria discutida 

dispensa dilação probatória. Nesse sentido, mutatis mutandis: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA CELULAR. SINAL 

INEXISTENTE. SERVIÇO PRESTADO COM VÍCIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE A AFASTAR A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. É de ser afastado o argumento de complexidade da causa, pois 

desnecessária a perícia para a solução da contenda. Matéria que já foi 

amplamente debatida nas turmas em razão de outras demandas idênticas. 

[...] Precedentes das Turmas Recursais Cíveis. Recurso Provido.” 

(Recurso Inominado n.º 71003512431 ? TJRS) Isto posto, REJEITO a 

presente preliminar. MÉRITO: Consta da exordial, em síntese, que o 

Reclamante é titular de terminal telefônico da operadora Reclamada, sendo 

que em razão de falha na prestação de serviço, ficou impossibilitado de 

usufruir o serviço de internet, requerendo, por tal razão, para fornecer o 

serviço nos moldes contratado e indenização por danos morais. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: ?O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.? Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) Analisando detidamente os autos, embora 

seja possível reconhecer que a existência de falha da empresa que não 

forneceu a internet nos moldes contratado, necessário reconhecer a 

inexistência de dano moral. Neste contexto, confira-se a lição de Sergio 

Cavalieri Filho (in ?Programa de Responsabilidade Civil? ? 5ª ed. ? São 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 98): ?[...] só deve ser reputado como dano moral 

a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].? In casu, não se 

constata a existência de qualquer lesão à personalidade do Reclamante 

capaz de ensejar a reparação pretendida. Ademais, embora não se 

desconheça que a falha na prestação do serviço de internet possa 

causar transtornos ao cidadão/consumidor, tenho que a situação exposta 

na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza 

moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente previsível nas 

relações contratuais. Isso porque o mero inadimplemento contratual não dá 

azo à reparação por dano moral, principalmente quando não comprovada 

ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu 

prejudicada. Neste aspecto, oportuno se mostra a transcrição de parte do 

voto proferido, em caso similar, pelo Desembargador Sebastião de Moraes 

Filho, Relator do Recurso de Apelação Cível n.º 105033/2011, Classe 

CNJ-198, Comarca de Mirassol D?Oeste, que adoto como razão para 

decidir, litteris: ?Nessa esteira de entendimento, não se pode olvidar que 

acontecimentos dessa natureza ocasionam certo dissabor ao cidadão. 

Porém, o dano moral não pode ser banalizado, erigindo-se em 

oportunidade de enriquecimento à custa de qualquer dissabor e 

aborrecimento, natural na vida em sociedade, devendo ser mensurado 

com prudência e bom senso, uma vez que o Direito tutela os bens jurídicos 

na medida de sua importância para a vida social harmônica e pacífica, não 

na medida das expectativas e frustrações de cada um.? A propósito, eis 

os seguintes julgados que se adequam perfeitamente ao caso sub 

examine, litteris: ?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 ATO. 1. A interrupção no serviço de telefonia 

caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por 

danos morais. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o 

reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 

7 da Súmula STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.? (AgRg 

no Ag 1170293/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

DJe 28/04/2011) (gn) ?RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR. O 

mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas 

somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se 

dirige. Recurso Especial conhecido e provido.? ( REsp 606.382/MS, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, DJ de 17.52004) ?

DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO 

DISSABOR. Mera contrariedade pelo bloqueio de linha telefônica não 

causa dano moral indenizável.? (REsp 633.525/MA, Rel. Ministro 

HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ de 20.2.2006) 

(gn) ?EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA - MEROS DISSABORES DO 

QUOTIDIANO - AUSÊNCIA DE DANO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER 

DE INDENIZAR. - Não tendo o autor comprovado que a interrupção do 

serviço de telefonia tenha maculado sua honra objetiva, ônus que lhe 

competia, nos termos do art. 333, I, do CPC, não há como ser acolhido o 

pleito indenizatório, uma vez que os fatos narrados na inicial não passam 

de meros dissabores ou aborrecimentos, incapazes de gerar dano de 
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natureza moral. (Data de Julgamento: 02/08/2012. Data da publicação da 

súmula: 10/08/2012.)? (gn) ?EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - DANOS 

MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam a uma das 

partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização por dano 

moral, uma vez que esta seara se revela meramente obrigacional, 

devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as penas 

necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo.? (Processo: Apelação 

Cível 1.0132.09.015625-9/001. 0156259-66.2009.8.13.0132 (1). Relator(a): 

Des.(a) Otávio Portes. Data de Julgamento: 04/07/2012. Data da 

publicação da súmula: 13/07/2012) (gn) ?EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA. Cabe ao órgão julgador decidir de acordo com as razões do 

seu convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as 

provas necessárias à instrução do processo, a teor do disposto no art. 

130 do Código de Processo Civil. A responsabilidade do fornecedor de 

serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva. A suspensão dos 

serviços de telefonia móvel constitui mero descumprimento contratual, 

sendo imprescindível a comprovação do dano moral daí decorrente, por 

não se tratar de conduta flagrantemente danosa, ainda que negligente. A 

ocorrência de meros dissabores decorrentes da espera pelo 

restabelecimento do serviço de telefonia, não caracterizam danos morais 

aptos serem indenizados.? (Processo:  Apelação Cíve l 

1.0145.11.000396-2/002. 0003962-64.2011.8.13.0145 (1). Relator(a): Des.

(a) Alberto Henrique. Data de Julgamento: 01/12/2011. Data da publicação 

da súmula: 11/01/2012) (gn) Portanto, inexistindo nos autos provas acerca 

da efetiva ofensa à integridade psíquica do Reclamante, não há se falar 

em dano passível de indenização, impondo-se a improcedência do pedido 

de condenação da empresa Reclamada por danos moral. Isto posto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pedido 

formulado na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por BRENO BADOTTI 

SAMPAIO em desfavor da empresa CLARO S/A, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, para tão somente determinar que a 

empresa Reclamada forneça a velocidade de 120MB, sob pena de 

aplicação de multa, a qual fixo em R$ 1.000,00(um mil reais), em caso de 

descumprimento. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 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. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020634-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIRGENIR XAVIER DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020634-53.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

JOAQUIM VIRGENIR XAVIER DE BRITO Vistos, etc. Dispenso relatório nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela 

desistência da ação, conforme petição encartada nos autos. Assim, 

entendo que deve ser aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Diante disso, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência já 

proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos 

termos do Enunciado/MT n.º 12. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006216-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DIAS DE AMORIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006216-13.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: HERMINIO DIAS DE AMORIM POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BASIL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO Verifico que a parte autora ingressou com a presente 

ação em face de TELEFONICA BRASIL S/A, entretanto efetuou o cadastro 

do feito constando como parte ré VIVO S/A. Assim, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidades, OPINO por determinar que a secretaria promova a 

retificação no cadastro do feito para constar como parte ré TELEFONICA 

BRASIL S/A. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende ser indenizada em quinze mil reais a título de Danos Morais e 

ainda, que seja declarado inexigível a somatória de débitos no montante de 

R$ 322,01 (trezentos e vinte e dois reais e um centavo). Porém, atribuiu a 

causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 15.322,01 (quinze mil trezentos e vinte 

e dois reais e um centavo). DA PRELIMINARES ARGUIDAS PRETENSÃO 

RESISTIDA A ré em sua contestação afirma que a inicial deve ser 

indeferida por entender que a parte autora não comprovou ter buscado 

solucionar a lide de forma administrativa perante a ré. Insta destacar que o 

objeto da presente demanda é a negativa de relação jurídica e inscrição do 

nome da parte autora em canais de proteção de crédito de forma indevida. 

Para tanto, a parte autora apresentou extrato do SERASA no id. 

23451538. Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao 

dever de sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura 

aos jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão 

do qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

infestável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Desta feita, 

OPINO por afastar a preliminar arguida em contestação, para que seja 

apreciado o direito material invocado pelas partes. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 
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por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por 

Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome 

negativado indevidamente pela ré, em razão de um débito, conforme 

comprovado pelo id 23451538, no valor R$ 322,01 (trezentos e vinte e 

dois reais e um centavo) inserido em 22/07/2018. Ressalto que do extrato 

apresentado é possível extrair outra negativação realizada pela empresa 

Caixa Econômica Federal em 08/04/2019. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25106560) Em defesa tempestiva (id. 25377483), a parte ré defende a 

existência do débito, e formaliza pedido contraposto. A parte autora 

apresentou impugnação nos id. 25446655, reafirmando que não houve 

relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida. Da análise dos autos é possível 

verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva 

contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte 

ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que 

foi contratada pela autora, anexando aos autos telas sistêmicas e ainda 

um relatório de chamadas. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das 

provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 25377483, não acostou 

aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade para 

realizar o pagamento, tendo apresentado tão somente relatório de 

chamadas no id 25377486. Destaco que, não é possível afirmar de forma 

inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, 

pois o único documento apresentado pela ré com esta finalidade são 

relatórios de chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte 

autora ou a possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de 

serviços. Logo, diante da afirmação da parte autora de que jamais 

contratou os serviços da ré, que não possui relação jurídica com a ré, e o 

débito objeto da negatição é indevido, tenho que, tal objeto deve ser 

documentalmente comprovado, o que deixou de fazer a parte ré, 

considerando o fato de que não há nos autos nenhum documento hábil 

para afastar a alegação da parte autora. Sobre a obrigatoriedade de 

contrato de prestação de serviços, vejamos o que prevê a resolução 

632/2014 da Anatel: Art. 74. Contrato de prestação de serviço deve 

corresponder ao contrato padrão de adesão celebrado entre a prestadora 

e pessoa natural ou jurídica, que tem como objetivo tornar disponível o 

STFC, em endereço indicado pelo assinante, mediante o pagamento de 

tarifas ou preços. Ainda, da Resolução 477/07 da ANATEL, é possível 

extrais a seguinte obrigação a parte ré: Art. 42. O documento de adesão 

do Usuário a Plano Pós-Pago de Serviço deve conter, no mínimo, as 

seguintes informações: I - a descrição do seu objeto; II - o Código de 

Acesso do Usuário; III - o Plano de Serviço de opção do Usuário; IV - os 

dados pessoais do Usuário incluindo, no mínimo: a) nome completo; b) 

número do documento de identidade; c) número do registro no cadastro do 

Ministério da Fazenda, se o Usuário estiver incluído neste cadastro; d) 

endereço. Logo, existe a normativa que impõe a empresa ré a 

obrigatoriedade de realizar a formalização de Termo de Adesão, o que não 

foi apresentado nos autos. Sendo assim, das normativas supra 

colacionadas, é possível constatar o dever das companhias telefônicas 

em formalizar contrato de prestação de serviços com seus consumidores. 

Ainda sobre o mero relatório de chamadas, impossível de vincular a 

eventual contratação realizada pela parte ré é demasiadamente frágil para 

a finalidade pretendida pela parte demandada, e ainda, nada em relação ao 

valor especificamente negativado. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes 

na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do autor, a ré 

incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do serviço, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma 

inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do débito que a 

parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das 

alegações da parte autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, ou seja “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que 

houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o 

nome da parte autora, sem, contudo, sequer comprovar o vínculo 

contratual entre as partes, e de forma inequívoca, a existência e origem do 

débito ora discutido. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, 

E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE , no valor R$ 

322,01 (trezentos e vinte e dois reais e um centavo) inserido em 

22/07/2018, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutida, no valor R$ 322,01 (trezentos e 

vinte e dois reais e um centavo) inserido em 22/07/2018 Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. 

Negativação do nome da autora em razão de débito de energia elétrica 

cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e 

pedido de desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente 

para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

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

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

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 
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tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a parte autora, conforme documento de 

id. 23451538 possuí outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, a 

dita inscrição é superveniente a primeira inscrição, realizada pela parte ré, 

ora discutida na presente demanda, assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, devem levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto 

porque, tal fato interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade 

do sofrimento e a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a 

razoabilidade necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO 

DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência 

o cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) 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 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora 

deve ser condenada ao pagamento do pedido contraposto, pretendendo o 

recebimento do débito ora discutido. A parte autora pretendeu a 

declaração de inexistência do débito que deu origem a negativação sofrida 

afirmando que não teve relação jurídica com a parte ré. A ré não se 

desvencilhou de seu ônus probatório, em razão inclusive de toda a 

fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para que seja rejeitada 

a pretensão da ré no que tange a imposição de multa, bem como, quanto 

ao pedido contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos 

e documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a 

relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus 

da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. 

OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor , no valor 

R$ 322,01 (trezentos e vinte e dois reais e um centavo) inserido em 

22/07/2018; 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no 

valor R$ 322,01 (trezentos e vinte e dois reais e um centavo) inserido em 

22/07/2018; 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (22/07/2018) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013332-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR RODRIGUES ALONSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT10180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013332-70.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LEONOR RODRIGUES ALONSO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL Observo que a parte Autora conta, hoje, com 

mais de 60 anos de idade, sendo idosa na forma do artigo 1º da lei nº 

10.741/03. Dessa feita, OPINO por reconhecer o seu direito à prioridade de 

tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, 

bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de recurso. 

DA REVELIA DA RÉ A ré foi devidamente citada, tendo comparecido à 

Audiência de Conciliação (ID nº 26934523), de onde saiu intimada para 

apresentação da defesa, o que não foi feito. Assim, com fulcro no art. 344 

do CPC, OPINO por DECRETAR a revelia da ré. JULGAMENTO 

ANTECIPADO Da análise do processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para a formação do convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC, mesmo porque, diante da 

revelia da ré, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA É oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como de acordo com a súmula 469 do STJ, devendo ser 
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aplicado ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID n 

25358064 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade. MÉRITO Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida pela autora em face da ré, UNIMED, em que a parte autora 

alega que era conveniada da Requerida como dependente, através do 

plano coletivo de saúde de seu falecido esposo DIOGO RODRIGUES 

ALONSO, pertencente ao plano coletivo da empresa Sutil Car Comércio, 

com pagamento mensal no valor de R$ 844,05. Sustenta ter sido informada 

pela própria Ré que, com o falecimento do titular, a mesma somente 

poderia continuar com o plano pelo prazo de dois anos, sendo que após 

esse período, o contrato seria rescindido unilateralmente. Prossegue 

afirmando que, decorrido o prazo, foi obrigada a adquirir novo plano, de 

forma individual, pelo valor mensal de R$ 1.600,76, além de coparticipação, 

além de ter sido adicionada carência para diversos procedimentos, em que 

pese a autora já ser beneficiária de plano da ré há 30 anos. Pleiteou, a 

título de antecipação de tutela, que a ré considere cumprida a carência por 

parte da autora e, ao final, requer seja reativado o plano empresarial 

(cartão n. 0 056 447800000600 8), já que pode a mesma permanecer ativa 

mesmo com a morte do titular, com o consequente cancelamento do novo 

plano (cartão n. 0 056 011586400002 2). Oportunizada a conciliação (Mov. 

16), as partes compareceram à audiência, mas optaram em prosseguir 

com a demanda. A ré não apresentou defesa, motivo pelo qual foi-lhe 

decretada a revelia.. Passo a analisar. A controvérsia reside no fato da 

empresa ré ter negado à autora a possibilidade de continuação no plano 

de saúde coletivo que mantinha como dependente de seu falecido esposo. 

Com relação à matéria trazida aos autos pelas partes, tenho que deve ser 

levado em consideração, primeiramente, a orientação dada pelo art. 196, 

caput, da Constituição Federal: “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.” Entrementes, embora seja dever constitucional do Estado, 

na medida em que se permite que a assistência à saúde seja prestada 

pela iniciativa privada, esta assume os mesmos deveres do Estado, 

devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para 

os aderentes dos seus serviços. Além disso, a relação existente entre as 

partes se encontra prevista nos arts. 5º, XXXII e 170, V, da Constituição 

Federal. Portanto, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei 

n. 8.078/90, bem como dos arts. 423 e 424 do CC, os quais dispõem que 

as cláusulas referentes ao fornecimento de produtos ou serviços que 

estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são 

nulas de pleno direito, bem como que as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Ainda, há que se 

considerar que a parte ré não apresentou nos autos qualquer motivo para 

negar à autora a sua continuação no plano de saúde do qual era 

dependente. Neste sentido, ensina a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO 

POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EM 

RELAÇÃO AO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO 

CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. LEGITIMIDADE DA 

ADMINISTRADORA. APLICAÇÃO DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE 

FORNECEDORES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. No caso de 

falecimento do titular deve ser assegurada a permanência do dependente 

no plano de assistência à saúde nas mesmas condições contratuais, 

desde que arcados o pagamento das mensalidades. Contrato submetido 

ao Código de Defesa do Consumidor. Negativa do plano em desmembrar o 

contrato, com a exclusão do titular falecido e a transferência da 

titularidade a favor do dependente. Extinção do vínculo indevida, bem 

como a inclusão nos boletos de cobrança da quota parte referente ao 

plano do titular. Hipótese na qual, a 2º apelante tem o direito de manter a 

sua condição de beneficiária, nos mesmos moldes da cobertura que já 

usufruía quando o titular era vivo. Aplicação do § 3º do art. 30 da Lei n. 

9.656/1998. Dano moral configurado. Majoração. Manutenção da 

sentença. Não cabe a imposição de honorários recursais, considerando 

que os honorários de sucumbência foram fixados no patamar máximo de 

20% previsto para a fase de conhecimento, consoante disposição do art. 

85, § 11, 2ª parte. Conhecimento dos recursos, provimento do 2º (MARIA) 

e desprovimento dos 1º (QUALICORP) e 3º (UNIMED). (TJ-RJ - APL: 

00123830620148190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA 

CIVEL, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 

10/07/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

13/07/2018) APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. PLANO 

DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO. MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ESTIPULANTE. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. 

MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 

INOCORRENCIA. MULTA. CONSOLIDAÇÃO. 1. Ilegitimidade passiva - A 

empregadora do beneficiário falecido atuou como mera intermediadora do 

contrato de plano de saúde, não possuindo ingerência sobre as cláusulas 

contratuais, as quais foram elaboradas pela primeira ré, sendo esta, 

portanto, responsável pela eventual abusividade das disposições 

contratuais. Feito extinto em relação à LIQUIGÁS, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do CPC. Preliminar acolhida e apelo prejudicado. 2. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. 3. Caso em que a parte autora pretende a sua 

manutenção no plano de saúde coletivo, no qual figurava como 

beneficiária dependente de seu falecido marido. 4. Mostra-se abusiva a 

exclusão do (s) beneficiário (s) do plano de saúde após o falecimento do 

beneficiário titular, colocando o consumidor em situação de desvantagem 

exagerada. 5. Hipótese de aplicação, por analogia, do artigo 30, § 3º, da 

Lei 9.656/98, o qual garante, em caso de morte do titular de plano de 

saúde, o direito de manutenção dos dependentes como beneficiários. 

Assim, possível a manutenção da autora como beneficiária do contrato 

arcando com o valor da mensalidade. 6. O descumprimento contratual, por 

si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. 

Hipótese em que, ante a prestação de informações inverídicas, os 

demandantes, de certa forma, se sujeitaram à situação narrada na inicial. 

7. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a 

humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, 

desequilíbrio e angústia, situação inocorrente nos autos. 8. Manutenção da 

multa por descumprimento, mas fixação de termo. A multa imposta tem por 

objetivo servir como meio coercitivo indireto, objetivando a efetiva 

prestação jurisdicional, ou seja, o cumprimento da ordem judicial, não 

havendo qualquer ilegalidade. Valor da multa mantido, pois fixado com 

base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas consolidada 

em até trinta dias. PRELIMINAR ACOLHIDA, APELO DA RÉ LIQUIGÁS 

PREJUDICADO, APELAÇÃO DA RÉ UNIMED PARCIALMENTE PROVIDA E 

DESPROVIDO RECURSO ADESIVO DA AUTORA. (Apelação Cível, Nº 

70082817206, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-10-2019, Data de Publicação: 

04/11/2019) Destarte, não tendo a parte ré apresentado qualquer 

impedimento legal para a continuidade do plano de saúde do qual a autora 

era dependente, entendo que a procedência dos pedidos é medida que se 

impõe. Portanto, OPINO por RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID 

nº 25358064, bem como por JULGAR PROCEDENTE o pedido da autora 

para que seja reativado o plano empresarial (cartão n. 0 056 

447800000600 8), constando a parte autora como titular do mesmo, nos 

mesmos moldes que que já usufruía quando o titular era vivo e com o 

consequente cancelamento do novo plano por ela realizado (cartão n. 0 

056 011586400002 2). Consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito 

em julgado da presente, para cumprimento da obrigação de fazer, sob 

pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 5.000,00. No que tange aos 

DANOS MORAIS, o Código Civil deixa evidente, no art. 186, que, todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. Nesse 

sentido, restou inconteste que a parte ré fez a autora passar por situação 

deveras angustiante, obrigando-a a contratar novo plano de saúde e 

cobrando por ele o dobro do valor que a autora vinha pagando no plano 

antigo. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não 

forneceu a segurança esperada, descuidando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito da parte autora. Tais fatos exigem 

reparação moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 
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relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobre direito (razoabilidade e proporcionalidade), OPINO por quantificar o 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO por: 1. RECONHECER o direito da parte autora à prioridade 

de tramitação processual, devendo a secretaria promover as anotações 

necessárias no cadastro do feito. 2. DECRETAR A REVELIA da parte ré. 3. 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, RATIFICANDO a liminar concedida à 

Decisão de ID nº 25358064, bem como para JULGAR PROCEDENTE o 

pedido de obrigação de fazer para que seja reativado à autora o plano 

empresarial (cartão n. 0 056 447800000600 8), constando a mesma como 

titular do plano, nos mesmos moldes que que já usufruía quando o antigo 

titular era vivo e com o consequente cancelamento do novo plano por ela 

realizado (cartão n. 0 056 011586400002 2). 4. Consigno o prazo de 15 

dias, contados do trânsito em julgado da presente, para cumprimento da 

obrigação de fazer, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 

5.000,00. 5. CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta data e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(31/07/2019 – data de exclusão do plano antigo). Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95 . 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014626-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDRESSA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADRIANA GONCALVES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014626-60.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: WANDRESSA 

BARBOSA DE OLIVEIRA, ADRIANA GONCALVES BARBOSA Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO”, ajuizada por CASTRO E RIGOTI ME 

em face de WANDRESSA BARBOSA DE OLIVEIRA e ADRIANA 

GONCALVES BARBOSA. Relatório dispensado, nos termos da lei. Como 

cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 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 exame dos autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada, 

acerca do despacho proferido no id.: n. 26372648, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar que os 

artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os requisitos para a propositura da 

ação, da seguinte forma: “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. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

No caso, a supracitada intimação foi expedida para o autor, tendo 

decorrido o prazo sem nenhuma manifestação. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009594-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA APARECIDA NOVAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009594-74.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: DIANA APARECIDA NOVAIS Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por 

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA em face de DIANA 

APARECIDA NOVAIS. Relatório dispensado, nos termos da lei. Como 

cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 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 exame dos autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada, 

acerca dos despachos proferidos nos identificadores n. 24435184 e 

25135544, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o 

exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. 

Insta consignar que os artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os 

requisitos para a propositura da ação, da seguinte forma: “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; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 413 de 700



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. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada intimação 

foi expedida para o autor, tendo decorrido o prazo sem nenhuma 

manifestação. Dessa forma, considerando que os documentos 

necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela 

parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o 

indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

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

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com fundamento no art. 320, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de mérito. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

lide, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, 

transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004393-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA SILVA SOUTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP SHOW AGENCIAMENTO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004393-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IEDA SILVA SOUTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TOP SHOW 

AGENCIAMENTO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Da 

análise dos autos a parte reclamante foi devidamente intimada da citação 

negativa, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito, nos termos do Enunciado 20, do 

FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95: “Enunciado 20- O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” “Art. 51- Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” E o fato de a parte 

requerida não ter sido citada e intimada da audiência de conciliação, não 

afasta a obrigação da parte promovente comparecer ao ato ou apresentar 

prévia justificativa de ausência, como decidido no Recurso Inominado n.º 

0038735-92.2018.811.0001, cujo v. acordão abaixo transcrito, porque 

aplicável à espécie: “RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA PRÉVIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A 

ausência da parte na audiência de conciliação somente se justifica 

mediante justificação prévia, o que não se verifica no caso em apreço. 

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte 

reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido. 

Relatório. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que 

julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência 

injustificada da parte requerente à audiência de conciliação, e a condenou 

ao pagamento das custas processuais. A parte recorrente, nas razões 

recursais, postula o provimento do recurso a fim de que seja anulada a 

sentença e designada nova data para a realização do ato, com o regular 

prosseguimento do feito. Não foram apresentadas contrarrazões. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentarem suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Na 

hipótese, verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação e somente após a realização do ato apresentou justificativa 

informando que não compareceu à audiência porque as requeridas não 

haviam sido citadas. Verifica-se, no entanto, que uma das partes 

requeridas havia sido devidamente citada, conforme AR juntado no evento 

56. Ademais, a parte autora foi intimada em 5/11/2018 para se manifestar 

quanto à ausência de citação da outra parte requerida, mas somente 

apresentou manifestação após a realização da audiência (21/11/2018), 

quando já configurada a contumácia. Registre-se que o fato da parte 

requerida não ter sido citada e intimada da audiência, não afasta a 

obrigação da autora comparecer ao ato ou apresentar prévia justificativa 

de ausência. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência 

de conciliação, a manutenção da sentença que extinguiu o processo é 

medida que se impõe. (...) (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL 

Nº 0038735-92.2018.811.0001, Relator: Valdeci Moraes Siqueira, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso,).” Grifo nosso. Com essas considerações e tendo em vista 

o não comparecimento da parte promovente na audiência de conciliação, 

com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 20, do 

FONAJE, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28, do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Arquivem-se 

os autos, imediatamente, com observância das formalidades legais, nos 

termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004311-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE LARA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004311-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOICE LARA DE SOUSA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos 

autos a parte reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à 

audiência de tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a 

extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, 

imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do 

Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008301-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1002699-97.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: MARIA INES DA SILVA PORTO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende ser indenizada em dez mil reais a título de Danos 

Morais e ainda, que seja declarado inexigível o débito de R$ 7.769,60 (sete 

mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Porém, 

atribuiu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, diante do 

que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 17.769,60 (dezessete mil setecentos e 

sessenta e nove reais e sessenta centavos). DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C 

Inexigibilidade de Débito C/C Indenização por Danos Morais. Em síntese, 

alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré, 

em razão de supostos débitos débito, o primeiro no valor de R$ 3.308,77 

(três mil trezentos e oito reais e setenta e sete centavos), inserido em 

18/02/2019, e o segundo no importe de R$ 4.460,83 (quatro mil 

quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), inserido em 

12/03/2019. Ressalto que do extrato apresentado é possível extrair que a 

aparte autora não possui nenhuma outra negativação, além da realizada 

pela demandada. Oportunizada a conciliação realizada no dia 30/09/2019, 

as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(id. 25570235), momento processual no qual a contestação de id. 

25570285, protocolizada em 30/09/2019 fora recebida e determinada a 

impugnação pela parte autora o prazo de cinco dias. Acontece que, no dia 

21/11/2019 a parte autora apresentou nova contestação, sob o id 

26371710, seguida de documentos. Importante destacar que neste caso já 

havia ocorrido a preclusão consumativa e a preclusão temporal. Explico, a 

primeira se dá pela própria noção processual, de prosseguimentos dos 

autos, não se pode “repetir” os atos processuais, ficando preclusa a 

realização do mesmo ato processual. A segunda ocorre com o transcurso 

do prazo. Importante destacar que neste caso a primeira contestação já 

havia sido recebida pelo juízo, a aberto prazo para o contraditório, na 

medida que, a segunda defesa apresentada foi após o decurso de 21 

(vinte e um) dias, logo, impossível o seu recebimento por este juízo, razão 

pela qual OPINO pela exclusão da contestação 26371710 e documentos 

colacionados, vez que são partes integrantes da defesa e não houve 

justificativa e pedido para o seu recebimento extemporâneo. Na defesa 

tempestiva (id. 25570285) protocolizada no dia 30/10/2019, a parte ré 

defende a existência do débito e da relação jurídica, sem anexar o 

suposto contrato ou documento que demonstre a licitude dos valores 

cobrados. Sustenta que ao firmar um contrato com o consumidor todos os 

documentos pessoais são analisados, que o consumidor assina o contrato 

de forma pessoal, e que caso o contrato não tenha sido de fato firmado 

pela autora, as duas litigantes são vítimas de fraude. Pois bem. Da análise 

dos autos é possível verificar que o ponto controvertido da contenda está 

restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços 

prestados pela parte ré e da legalidade da negativação realizada pela 

parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, 

afirma que foi contratada pela autora, porém, não há nos autos nenhuma 

comprovação da dita contratação que gerou a negativação demonstrado 

no extrato anexado pela parte autora. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a contestação protocolada no id. 

24403232, a parte ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente realizado o contrato de 

serviços prestados pela parte ré, ainda que a mesma tenha afirmado que 

as suas contratações sempre se dão de forma pessoal e com a 

apresentação de documentos oficiais. Destaco que, não é possível afirmar 

de forma inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da 

parte ré sob o número, fato gerador das inclusões de negativação 

realizadas em 18/02/2019 e 12/03/2019, pois não há juntado sequer indício 

de prova para demonstrar eventual contrato de prestação de serviços e a 

legalidade das mencionadas cobranças. Logo, diante da afirmação da 

parte autora de que jamais contratou os serviços da ré, que não possui 

relação jurídica com a ré, e o débito objeto da negativação é indevido, 

tenho que, tal objeto deve ser documentalmente comprovado, o que deixou 

de fazer a parte ré, considerando o fato de que não há nos autos nenhum 

documento hábil para afastar a alegação da parte autora. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte da Ré, nem 

mesmo o alegado fato de terceiros, demonstrando, portanto, flagrante 

falha na prestação de serviço, pois não restou demonstrada a segurança 

de suas contratações, ônus que lhe impunha. Comportamento que, por si 

só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com 

o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer possui provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria 

dado origem a cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do 

autor, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, 

ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, 

indevidamente o nome da parte autora. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS 

NOS VALORES DE R$ 3.308,77 (três mil trezentos e oito reais e setenta e 

sete centavos), inscrito em 18/02/2019 e R$ 4.460,83 (quatro mil 

quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), inscrito em 

12/03/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutida, inexigíveis os débitos nos 

valores de R$ 3.308,77 (três mil trezentos e oito reais e setenta e sete 

centavos), inscrito em 18/02/2019 e R$ 4.460,83 (quatro mil quatrocentos 

e sessenta reais e oitenta e três centavos), inscrito em 12/03/2019. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE 

DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em 

razão da negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de 
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indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

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

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

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

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 autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO para retificar 

o valor da causa, passando a ser de R$ 17.769,60 (dezessete mil 

setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), bem como pelo 

não recebimento da contestação de id. 26371710 e documentos pelos 

motivos já fundamentados, pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de 

consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em 

favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigíveis os débitos nos valores de R$ 3.308,77 (três mil 

trezentos e oito reais e setenta e sete centavos), inscrito em 18/02/2019 e 

R$ 4.460,83 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três 

centavos), inscrito em 12/03/2019. 3. Consequentemente, OPINO por 

condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, nos valores de R$ 3.308,77 (três mil 

trezentos e oito reais e setenta e sete centavos), inscrito em 18/02/2019 e 

R$ 4.460,83 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três 

centavos), inscrito em 12/03/2019. 5. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento 

de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (18/02/2019) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005173-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (REQUERIDO)

TIME BRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005173-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIAO EVANGELISTA REQUERIDO: TVSBT CANAL 4 

DE SAO PAULO S/A, TIME BRAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, 

imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do 

Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017672-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017672-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE REQUERIDO: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT Vistos, etc. Dispenso relatório nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela 

desistência da ação, conforme petição (id.: 27494926). Assim, entendo 

que deve ser aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante disso, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos termos do Enunciado/MT 

n.º 12. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004693-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONISON WALBER ROCHA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004693-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONISON WALBER ROCHA PRADO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de 

urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. 

Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das formalidades 

legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004544-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO DE FRANCA BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004544-67.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SIMONE CARVALHO DE FRANCA BARBOSA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de 

urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. 

Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das formalidades 

legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005081-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005081-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEIZE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA CAMPOS REQUERIDO: 

NOVA CASA BAHIA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, 

imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do 

Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006946-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006946-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIANA GOMES DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, ITAU 

SEGUROS S/A Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, 

conforme petição de ID 26890319. Nos termos do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante do 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014322-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARRETO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 101432261.2019.811.0001 

Reclamante: PATRÍCA BARRETO SAMPAIO Reclamado: AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 

355, inc. I, do CPC, 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 exame do mérito. O cerne da 

presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de 

serviço da empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora que 
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alteração e atraso do voo contratado da empresa Reclamada, fato este 

que lhe causou transtornos. A Reclamada, em sua defesa, alega que não 

há que se falar em falha na prestação do serviço, tendo em vista que o 

atraso do voo se deu por necessidade de manutenção da aeronave, 

sendo necessário efetuar reparos a fim de garantir a segurança dos 

passageiros, sendo fornecidas à Reclamante todas as informações 

necessárias. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifico que restaram incontroversos o cancelamento do voo contratado 

pelo autor, bem como a demora de mais de 04(quatro) horas para que a 

parte autora chegasse ao destino contratado. In casu, tem-se por regra 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Logo, 

em se tratando de relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao 

consumidor os motivos pelos quais a ré não pode prestar o serviço a 

contento, restando, pois, caracterizado o defeito do mesmo e o dano moral 

decorrente desse defeito, sendo objetiva a responsabilidade da ré pela 

falha na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Destarte, 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 ao Requerente. Desta feita, tenho 

que a situação vivenciada pela reclamante decorrente da demora a que foi 

submetido pela Reclamada, lhe causou desconforto, aflição e transtornos, 

fatos estes que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, devendo 

reparar os danos a ele causados. Neste sentido: REPARAÇÃO DE 

DANOS. TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 

AERONAVE. PROVIDÊNCIAS DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE 

VIAGENS INSUFICIENTES PARA MITIGAR O PROBLEMA. DEMORA 

EXCESSIVA NO EMBARQUE EM OUTRO VOO. DANO MORAL 

OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINAR 

AFASTADA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o 

polo passivo já foi retificado, tal como postulado em contestação. 2. Em 

que pese a necessidade de manutenção na aeronave justifique, em 

princípio, o atraso do voo e a substituição da aeronave, não há justificativa 

para o descaso com que foram tratados os autores, tampouco para o 

atraso na chegada a Punta Cana, ocasionando a perda de dois dias de 

passeios. 3. Situação em que resta flagrante a ocorrência de danos 

morais, pois há desrespeito a direito de personalidade, não só à 

tranquilidade psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de 

higiene, alimentação, repouso etc. que não restam atendidas pela omissão 

das demandadas. 4. Quantum mantido em R$ 2.000,00 para cada autor, 

uma vez que adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade 

e também aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

demandas similares. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. Recursos improvidos. (TJ-RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 08/03/2012, Primeira Turma Recursal 

Cível)”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço 

para: CONDENAR a Reclamada pagar a reclamante o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) pelos danos morais por ele sofridos, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a 

contar da presente data. 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 deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013570-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BERNARDINO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Decido. 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. Inexistindo preliminares 

previstas no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por HELIO BERNARDINO DA SILVEIRA em desfavor de VIVO 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, alegando que não 

reconhece o débito discutido nos autos. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A parte 

reclamada apresentou contrato devidamente assinado pelo Reclamante, 

documentos pessoais, faturas das linhas telefônicas que deixaram 

adimplidas. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e procedência do 

pedido contrapostado. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

ação e os pedidos nela contidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, e o faço para CONDENAR a parte 

autora ao pagamento de R$ 183,25 (cento e oitenta e três reais e vinte e 

cinco centavos), relativo aos serviços utilizados e não pagos pela parte 

autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros 

desde a data da apresentação do pedido contraposto. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013255-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTIANE MORAES BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013255-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SARA CRISTIANE MORAES BELMONTE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. A Ré sustenta como preliminar a ausência da 

juntada de documento expedido diretamente pelos órgãos de proteção ao 

crédito, contudo, tal fato refere-se a matéria probatório e não causa de 

extinção da ação sem resolução de mérito, portanto, será analisada com o 

mérito do presente litigio. Não havendo preliminares especificas arguidas 

pelas partes, passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual 

verifico ser desnecessária a produção de prova em audiência de 
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instrução e julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao 

caderno processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora declarar a inexistência de dívida que resultou na inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como reconhecer os danos 

morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos da Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação a contestação, reiterando-se os pedidos 

da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na ilegalidade da cobrança 

de débito no valor de R$ 104,31 (cento e quatro reais e trinta e um 

centavos). Em que pese os argumentos apresentados pela Ré em 

contestação, essa não trouxe qualquer meio de prova idôneo a atestar a 

contratação dos serviços pela Autora. Assim, não se reconhece como 

licita a conduta da Ré, que não adotou conduta transparentes na relação 

com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação 

de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos 

termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, 

extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do Autor, sequer legitimam a cobrança realizada. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com a consumidora, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa 

cobrança ilícita ao Autor. E é exatamente nessa conduta que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao realizar 

cobrança ilícita de fatura que não se comprova ter sido realizado pelo 

Autor, bem como proceder com a restrição do nome do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, para DECLARAR a inexistência da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 104,31 (cento e quatro reais e trinta e um 

centavos). DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS O Réu agiu de forma ilícita 

e, inegavelmente, violou o patrimônio moral do Autor, causando lesão a 

sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de 

prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme 

as regras de experiência comum. O apontamento dos dados do Autor aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) Nesse sentido, está presente o dever de indenizar 

por parte do Réu ao Autora. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., 

ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por rejeitar a preliminar suscitadas pela Ré. 2. OPINO por 

deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. 3. OPINO por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis 

que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados 

pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a 

inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 104,31 (cento e quatro 

reais e trinta e um centavos), e reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pelo Autor, e por conseguinte condenar o Réu ao pagamento de 

indenização, na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. 4. Ainda, OPINO por 

determinar que o Réu proceda com a baixa da restrição do nome do Autor, 

do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de 

descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo Derze 

Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 
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Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013668-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013668-74.2019.8.11.0001 

Reclamante: SIRLENE SILVA DE SOUZA Reclamado: VIVO S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do Código de Processo Civil 

a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais, ao argumento de que desconhece o débito de R$ 958,57 

(novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

apontado pela empresa Reclamada. A Reclamada, em defesa, alega 

inexistência de ato ilícito, porquanto o débito discutido nos autos é oriundo 

da contratação de serviços de telefonia contratados e utilizados pela parte 

autora que deixaram de serem adimplidos, pleiteando ao final pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente 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. Analisado o processo e 

documentos que o instruem concluo que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do 

CPC, de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora e ainda, 

a legitimidade do débito que ensejou à inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Consigne-se, ainda, que eventual juntada 

de “prints screens” retirados das telas dos próprios computadores da 

reclamada, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação do 

serviço. Desta feita, não tendo a empresa Reclamada desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal, bem como reparar os danos causados à Reclamante, 

pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Por outro lado, em não 

havendo comprovação da contração e utilização dos serviços de telefonia 

pela parte autora, tenho por improcedente o pedido contraposto. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação, e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 502,99 

(quinhentos e dois reais e noventa e nove centavos), discutido nos autos; 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por 

ela suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Por 

derradeiro, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela improcedência do 

pedido contraposto. Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisum, providencie a 

exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012638-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLI ALVES DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. A Ré alega preliminar de falte de interesse 

processual do Autor por não buscar a resolução administrativa. Ocorre 

que não existe a necessidade de esgotamento de vias extrajudiciais para 

a parte buscar amparo judicial. Isto posto, OPINO por rejeitar a preliminar 

de falta de interesse de agir do Autor. Ademais, há de consignar que a 

parte ré sustenta como preliminar a ausência da juntada de documento 

expedido diretamente pelos órgãos de proteção ao crédito, contudo, tal 

fato refere-se a matéria probatório e não causa de extinção da ação sem 

resolução de mérito, portanto, será analisada com o mérito do presente 

litigio. A Ré afirma que ocorreu a prescrição para a Autora reclamar de 

indenização decorrente de reparação civil, prevista no artigo 206, §3º, V 

do Código Civil. No entanto, entendo que, no caso, incide o prazo do artigo 

27 do CDC, considerando que os pedidos da autora versa acerca de 

danos morais. Logo, vê-se que não há a prescrição suscitada, razão pela 

qual OPINO por afastar a aludida preliminar. Não havendo preliminares 

especificas arguidas pelas partes, passo a analise do mérito da 

controvérsia dos autos, o qual verifico ser desnecessária a produção de 

prova em audiência de instrução e julgamento, eis que as provas 

documentais acostadas ao caderno processual são suficientes, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora declarar a inexistência de dívida 

que resultou na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A parte Ré apresentou contestação, postulando a 

improcedência dos pedidos da Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação a contestação, reiterando-se os pedidos da petição inicial. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, razão pela qual 

OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

presente demanda consiste na ilegalidade da cobrança de débito no valor 

de R$ 299,30 (duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos). Em que 

pese os argumentos apresentados pela Ré em contestação, essa não 

trouxe qualquer meio de prova idôneo a atestar a contratação dos 

serviços pela Autora. Assim, não se reconhece como licita a conduta da 

Ré, que não adotou conduta transparentes na relação com a consumidora, 
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demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações que 

não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do Autor, 

sequer legitimam a cobrança realizada. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por 

cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita ao Autor. E é 

exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pelo Réu, ao realizar cobrança ilícita de fatura que não se 

comprova ter sido realizado pelo Autor, bem como proceder com a 

restrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, para 

DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 299,30 

(duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos). DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS A Ré agiu de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral do Autor, que causaria lesão a sua honra e reputação. 

Isso porque, consoante se denota do extrato de ID n. 25141029, a Autora 

possui negativação anterior com a empresa FIDC IPANEMA VI, no valor 

total de R$ 2.498,55 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos). Ressalta-se, também, que apesar da Autora 

fundamentar a impugnação no sentido da inaplicabilidade da súmula 385 

do STJ, como se a mesma só fosse aplicada em ações em desfavor do 

órgão de cadastro de proteção ao crédito, a jurisprudência é uníssona no 

sentido de que a mesma é perfeitamente aplicada em restrições 

anteriores: CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO 

PERMANECIDA DE MODO INDEVIDO. PORÉM O AUTOR OSTENTA 

RESTRIÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO 

DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO NESTE FIM. (RIBEIRO, Adilson 

Araki. Recurso inominado n. 1002653-20.2016.8.26.0576. J. em 23 Mar. 

2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 27 Mar. 2018.) RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO 

CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – NÃO 

COMPROVA A ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A inscrição 

indevida realizada no nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

ante a inexistência de vínculo contratual, torna indevido o apontamento. 2. 

Entretanto, existindo outras negativações preexistentes, aplica-se a 

Súmula 385 do STJ. 3. No caso em análise, apesar de a Recorrente aduzir 

que a negativação em discussão é a mais antiga, verifica-se em que 

simples pesquisa no SPC, constata-se diversas outros apontamentos 

inscritos anteriormente pela ENERGISA, cujos débitos foram objetos de 

ação judicial, entretanto o feito foi extinto pela contumácia (autos n. 

8055481-64.2016.811.0001) o que demonstra que sua moral não pode ser 

considerada abalada. 4. Sentença mantida. (CENI, Patrícia. Recurso 

inominado n. 142359020178110002/2018. J. em 19 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Mar. 2018. Dessa forma, uma vez 

comprovada a existência de negativação anterior do nome da Autora, 

autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ, e, consequentemente, afasta 

a reparação por eventuais danos morais. Logo, OPINO pela improcedência 

do pedido formulado pela Autora quanto à indenização dos danos de 

ordem moral. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar as 

preliminares suscitadas pela Ré. 2. OPINO por deferir a inversão do ônus 

da prova em favor da Autora. 3. OPINO por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis que comprovados o ato 

ilícito praticado pelo Réu, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 299,30 

(duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos). 4. Ainda, OPINO por 

determinar que o Réu proceda com a baixa da restrição do nome do Autor, 

do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de 

descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo Derze 

Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012102-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEVERSON ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte Ré sustenta a incompetência territorial pelo fato do Autor 

ter juntado no processo comprovante de residência em nome de terceiros. 

Ocorre que não merece guarida a tese levantada pela Ré, eis que o Autor 

comprova ser neto do titular da residência. Portanto, OPINO por rejeitar a 

preliminar de incompetência territorial, eis que a Autora apresentou 

documento hábil a comprovar a sua moradia. A Ré alega preliminar de falte 

de interesse processual do Autor por não buscar a resolução 

administrativa através do sistema www.consumidor.gov.br. Ocorre que 

não existe a necessidade de esgotamento de vias extrajudiciais para a 

parte buscar amparo judicial. Isto posto, OPINO por rejeitar a preliminar de 

falta de interesse de agir do Autor. Não havendo outras preliminares 

especificas arguidas pelas partes, passo a analise do mérito da 

controvérsia dos autos, o qual verifico ser desnecessária a produção de 

prova em audiência de instrução e julgamento, eis que as provas 

documentais acostadas ao caderno processual são suficientes, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Ademais, há de consignar que a parte ré sustenta como 

preliminar a ausência da juntada de documento expedido diretamente pelos 

órgãos de proteção ao crédito, contudo, tal fato refere-se a matéria 

probatório e não causa de extinção da ação sem resolução de mérito, 

portanto, será analisada com o mérito do presente litigio. Pois bem. Pleiteia 

o Autor declarar a inexistência de dívida que resultou na inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como reconhecer os danos 

morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos do Autor, bem 

como a sua condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto. A 

parte Autora impugna a contestação, reiterando os termos da inicial. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, razão pela qual 

OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

presente demanda consiste na ilegalidade da cobrança de débito no valor 

de R$ 146,02 (cento e quarenta e seis reais e dois centavos). Em que 

pese o Réu tenha apresentado no corpo da contestação telas de cadastro 

e relação de chamada, tais fatos não são suficientes para comprovar a 

contratação dos serviços pelo Autor. Assim, não se reconhece como licita 

a conduta da Ré, que não adotou conduta transparentes na relação com a 

consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se 

alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

do Autor, sequer legitimam a cobrança realizada. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita ao Autor. E é 

exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 
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CDC. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pelo Réu, ao realizar cobrança ilícita de fatura que não se 

comprova ter sido realizado pelo Autor, bem como proceder com a 

restrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, para 

DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 146,02 

(cento e quarenta e seis reais e dois centavos). DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS O Réu agiu de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral do Autor, causando lesão a sua honra e reputação. 

Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de 

prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência 

comum. O apontamento dos dados do Autor aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja 

a responsabilização civil objetiva da empresa, sendo comprovado pelo 

extrato anexado a inicial. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 

385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao 

direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo 

recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao 

crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, 

porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da 

má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e 

honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema 

de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o 

entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro 

de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso 

concreto, a incidência da Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal 

Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em 

precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que 

a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de 

proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida 

o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor 

no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul 

Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o 

documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições 

por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi 

anterior a outros apontamentos. 2. Para o arbitramento na compensação 

do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e 

jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do 

valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, 

afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) 

e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 3. O artigo 

461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado 

impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, daquele 

dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, 

até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo 

descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a 

exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia 

inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - 

AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; 

AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; 

AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa. 

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido. 5. Condena-se o 

recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 

n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251) Nesse 

sentido, está presente o dever de indenizar por parte do Réu ao Autora. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que o Autor 

possui uma negativação posterior. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Aduz a Ré 

que o Autor alterou a verdade dos fatos para deduzir pretensão ilícita 

perante o Poder Judiciário. Ocorre que não assiste razão a parte Ré, eis 

que está evidenciado pelo conjunto probatório dos autos que os fatos 

narrados pelo Autor são verossímeis e, portanto, não há que se cogitar a 

pretensão em litigância de má-fé. Isto posto, OPINO por indeferir o pedido 

de litigância de má-fé formulado pela Ré. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A ré 

sustenta pela condenação do Autor ao pagamento do débito no valor R$ 

146,02 (cento e quarenta e seis reais e dois centavos), contudo, a 

conclusão é de que tal débito é inexistente, por consequência, OPINO por 

indeferir o pedido contraposto, tendo em vista que o débito cobrado pela 

Ré é inexistente. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a 

análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar 

as preliminares suscitada pela Ré. 2. OPINO por deferir a inversão do ônus 

da prova em favor do Autor. 3. OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis que comprovados o ato 

ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados pelo Autor, para nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a inexistência da 

dívida ora discutida, no valor de R$ 146,02 (cento e quarenta e seis reais 

e dois centavos), e reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo 

Autor, e por conseguinte condenar o Réu ao pagamento de indenização, 

na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. 4. Ainda, OPINO por determinar 

que o Réu proceda com a baixa da restrição do nome do Autor, do 

SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de 

descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 5. Por fim, não tendo a Ré demonstrado a legalidade da cobrança, 

OPINO por indeferir o pedido formulado em contestação, quanto à 

condenação da Autora em litigância de má fé. 6. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido contraposto, tendo em vista que o débito cobrado pela 

Ré é inexistente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da 

LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009709-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENIZE LINA DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT17195-O (ADVOGADO(A))

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009709-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOZENIZE LINA DE OLIVEIRA CRUZ REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Quanto ao pedido de indeferimento da petição inicial, rejeito-o, 

pois o desnecessária a apresentação de extrato retirado no balcão, vez 

que a parte demonstrou a existência de restrição em seu nome. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais movida por MARCELINO ROSA DA SILVA ARRUDA em face 

de BANCO BRADESCO S/A, onde alega o Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a parte Reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos por meio de deébito em conta, o que afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte do 

reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012726-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL LUIZ PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012726-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIZAEL LUIZ PEREIRA LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A Ré alega preliminar de falte de interesse processual do Autor 

por não buscar a resolução administrativa através do sistema 

www.consumidor.gov.br. Ocorre que não existe a necessidade de 

esgotamento de vias extrajudiciais para a parte buscar amparo judicial. 

Isto posto, OPINO por rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir do 

Autor. Não havendo outras preliminares especificas arguidas pelas 

partes, passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual 

verifico ser desnecessária a produção de prova em audiência de 

instrução e julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao 

caderno processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Ademais, há de 

consignar que a parte ré sustenta como preliminar a ausência da juntada 

de documento expedido diretamente pelos órgãos de proteção ao crédito, 

contudo, tal fato refere-se a matéria probatório e não causa de extinção 

da ação sem resolução de mérito, portanto, será analisada com o mérito 

do presente litigio. Pois bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência de 

dívida que resultou na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A parte Ré apresentou contestação, postulando a 

improcedência dos pedidos do Autor, bem como a sua condenação em 

litigância de má-fé e pedido contraposto. A parte Autora impugna a 

contestação, reiterando os termos da inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a 

inversão do ônus da prova em favor do Autor. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da presente demanda 

consiste na ilegalidade da cobrança de débito no valor de R$ 467,14 

(Quatrocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos). Em que 

pese o Réu tenha apresentado no corpo da contestação telas de cadastro 

e relação de chamada, tais fatos não são suficientes para comprovar a 

contratação dos serviços pelo Autor. Assim, não se reconhece como licita 

a conduta da Ré, que não adotou conduta transparentes na relação com a 

consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se 

alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

do Autor, sequer legitimam a cobrança realizada. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita ao Autor. E é 

exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pelo Réu, ao realizar cobrança ilícita de fatura que não se 

comprova ter sido realizado pelo Autor, bem como proceder com a 

restrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, para 

DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 467,14 

(Quatrocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos). DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS O Réu agiu de forma ilícita e, inegavelmente, 

violou o patrimônio moral do Autor, causando lesão a sua honra e 

reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados do Autor aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 
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serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, sendo 

comprovado pelo extrato anexado a inicial. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao 

direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo 

recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao 

crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, 

porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da 

má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e 

honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema 

de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o 

entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro 

de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso 

concreto, a incidência da Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal 

Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em 

precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que 

a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de 

proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida 

o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor 

no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul 

Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o 

documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições 

por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi 

anterior a outros apontamentos. 2. Para o arbitramento na compensação 

do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e 

jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do 

valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, 

afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) 

e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 3. O artigo 

461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado 

impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, daquele 

dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, 

até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo 

descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a 

exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia 

inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - 

AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; 

AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; 

AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa. 

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido. 5. Condena-se o 

recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 

n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251) Nesse 

sentido, está presente o dever de indenizar por parte do Réu ao Autora. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Aduz a Ré que o Autor alterou a verdade dos fatos para deduzir 

pretensão ilícita perante o Poder Judiciário. Ocorre que não assiste razão 

a parte Ré, eis que está evidenciado pelo conjunto probatório dos autos 

que os fatos narrados pelo Autor são verossímeis e, portanto, não há que 

se cogitar a pretensão em litigância de má-fé. Isto posto, OPINO por 

indeferir o pedido de litigância de má-fé formulado pela Ré. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A ré sustenta pela condenação do Autor ao pagamento 

do débito no valor R$ 467,14 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e 

quatorze centavos), contudo, a conclusão é de que tal débito é 

inexistente, por consequência, OPINO por indeferir o pedido contraposto, 

tendo em vista que o débito cobrado pela Ré é inexistente. Assim, ante 

todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida 

por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar as preliminares suscitada pela 

Ré. 2. OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. 

3. OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos 

suportados pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 467,14 

(Quatrocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), e 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por 

conseguinte condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. 4. Ainda, OPINO por determinar que o Réu 

proceda com a baixa da restrição do nome do Autor, do SERASA/SPC, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de descumprimento da 

medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Por fim, não 

tendo a Ré demonstrado a legalidade da cobrança, OPINO por indeferir o 

pedido formulado em contestação, quanto à condenação da Autora em 

litigância de má fé. 6. Por fim, OPINO por indeferir o pedido contraposto, 

tendo em vista que o débito cobrado pela Ré é inexistente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013634-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sustenta a Ré preliminar de conexão, eis que a 

presente ação possui causa de pedir e pedidos semelhantes ao do 

processo n. 1013552-68.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Ainda que seja a causa de pedir 

e pedidos semelhantes, não se vislumbra a conexão por se tratar de dano 

moral, direito pessoalíssimo e por inexistir identidade de partes. A 

jurisprudência se posiciona nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. Ação de consignação em pagamento. Livre distribuição à 

2ª Vara Cível do Foro Regional Penha de França. Redistribuição à 43ª Vara 

Cível do Foro Central. Alegação de conexão com ação de prestação de 

contas anteriormente proposta. Conexão entre as demandas não 
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verificada. Ausência de identidade de partes, objeto e de causa de pedir. 

Ausência de risco de decisões conflitantes. Precedentes. Conflito 

procedente. Competência do Juízo Suscitado (2ª Vara Cível do Foro 

Regional VI – Penha de França). (TJSP; Conflito de competência cível 

0024744-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; 

Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data 

do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019) Nesse sentido, 

OPINO por rejeitar a preliminar de conexão. Não havendo outras 

preliminares especificas arguidas pelas partes, passo a analise do mérito 

da controvérsia dos autos, o qual verifico ser desnecessária a produção 

de prova em audiência de instrução e julgamento, eis que as provas 

documentais acostadas ao caderno processual são suficientes, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora indenização por danos morais 

decorrente de atraso de voo. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré 

apresentou contestação, postulando a improcedência dos pedidos do 

Autor. A Autora apresentara impugnação a contestação, reiterando-se os 

pedidos da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da Autora. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na falha da prestação de 

serviço, em que o voo da autora que partiria no dia 10 de janeiro de 2019, 

às 18h00min de Cuiabá-MT e teria destino Guarulhos-SP, com previsão de 

chegada às 22h05min, sofreu atraso e com isso, a Autora perdeu a sua 

conexão para o voo internacional à Cidade do México-MEX. Sustenta que 

a conexão estaria previsto para sair às 00h35min e a Autora foi 

remanejada para outro voo às 10h35min. O seu destino final seria 

Cancun-MEX, com previsão inicial de chegada às 11h35min do dia 11 de 

janeiro de 2019, contudo, a Autora chegou quase as 00h00min do dia 12 

de janeiro de 2019, ou seja, com aproximadamente 12 horas de atraso do 

previsto inicialmente. Assim, uma vez que a lei consumerista adota a teoria 

do risco da atividade, estabelecendo para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como 

prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º 

não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem 

a força maior, o dever de indenizar é medida que se impõe. Na verdade, 

ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser antecipados, 

não fica elidida a responsabilidade do transportador, já que o risco da 

atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um 

cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de 

ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o 

transporte aéreo seja afetado por evento como a modificação da malha 

aérea, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros 

que sofreram danos porque o fenômeno, que, aliás, ocorrem 

constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua atividade. 

Impositiva, portanto, a conclusão de que houve falha na prestação do 

serviço da Ré, situação para a qual não concorreu a Autora que, 

inegavelmente, tiveram transtornos, frustrações e aborrecimentos que não 

podem ser considerados meros dissabores do cotidiano, como registra a 

contestação, conforme pacífica orientação jurisprudencial: Número do 

processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 

PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Por fim, em que pese a Ré 

sustente erro da Autora no preenchimento do cartão de embarque, tal fato 

não foi percursor para que a Autora não chegasse em seu destino final no 

horário previamente estipulado. Assim, provada a ofensa e o dano moral 

sua reparação é necessária, na forma do art. 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por rejeitar a preliminar de conexão suscitada pela Ré. 

2.OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora. 3. 

OPINO POR JULGAR PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis que 

comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados pela 

Autora, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR a Ré 

ao pagamento de indenização, na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da 

LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013668-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013668-74.2019.8.11.0001 

Reclamante: SIRLENE SILVA DE SOUZA Reclamado: VIVO S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do Código de Processo Civil 

a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais, ao argumento de que desconhece o débito de R$ 958,57 

(novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

apontado pela empresa Reclamada. A Reclamada, em defesa, alega 

inexistência de ato ilícito, porquanto o débito discutido nos autos é oriundo 

da contratação de serviços de telefonia contratados e utilizados pela parte 
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autora que deixaram de serem adimplidos, pleiteando ao final pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente 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. Analisado o processo e 

documentos que o instruem concluo que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do 

CPC, de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora e ainda, 

a legitimidade do débito que ensejou à inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Consigne-se, ainda, que eventual juntada 

de “prints screens” retirados das telas dos próprios computadores da 

reclamada, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação do 

serviço. Desta feita, não tendo a empresa Reclamada desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal, bem como reparar os danos causados à Reclamante, 

pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Por outro lado, em não 

havendo comprovação da contração e utilização dos serviços de telefonia 

pela parte autora, tenho por improcedente o pedido contraposto. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação, e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 502,99 

(quinhentos e dois reais e noventa e nove centavos), discutido nos autos; 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por 

ela suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Por 

derradeiro, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela improcedência do 

pedido contraposto. Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisum, providencie a 

exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012710-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CUNHA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012710-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLINGTON CUNHA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. A Ré alega preliminar de falte de interesse processual do 

Autor por não buscar a resolução administrativa. Ocorre que não existe a 

necessidade de esgotamento de vias extrajudiciais para a parte buscar 

amparo judicial. Isto posto, OPINO por rejeitar a preliminar de falta de 

interesse de agir do Autor. Ademais, há de consignar que a parte ré 

sustenta como preliminar a ausência da juntada de documento expedido 

diretamente pelos órgãos de proteção ao crédito, contudo, tal fato 

refere-se a matéria probatório e não causa de extinção da ação sem 

resolução de mérito, portanto, será analisada com o mérito do presente 

litigio. Não havendo preliminares especificas arguidas pelas partes, passo 

a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora declarar a inexistência de dívida que resultou na inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como reconhecer os danos 

morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos da Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação a contestação, reiterando-se os pedidos 

da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor do Autor. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na ilegalidade da cobrança 

de débito no valor de R$ 208,54 (duzentos e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos). Em que pese os argumentos apresentados pela Ré em 

contestação, essa não trouxe qualquer meio de prova idôneo a atestar a 

contratação dos serviços pela Autora. Assim, não se reconhece como 

licita a conduta da Ré, que não adotou conduta transparentes na relação 

com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação 

de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos 

termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, 

extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do Autor, sequer legitimam a cobrança realizada. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com a consumidora, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa 

cobrança ilícita ao Autor. E é exatamente nessa conduta que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao realizar 

cobrança ilícita de fatura que não se comprova ter sido realizado pelo 

Autor, bem como proceder com a restrição do nome do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, para DECLARAR a inexistência da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 208,54 (duzentos e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos). DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS O Réu agiu de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral do Autor, causando 

lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde 

de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, 

conforme as regras de experiência comum. O apontamento dos dados do 

Autor aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha 

na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 426 de 700



recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) Nesse sentido, está presente o dever de indenizar 

por parte do Réu ao Autora. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., 

ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por rejeitar as preliminares suscitadas pela Ré. 2. OPINO 

por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. 3. OPINO por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis 

que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados 

pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a 

inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 208,54 (duzentos e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos), e reconhecer os danos de ordem 

moral sofridos pelo Autor, e por conseguinte condenar o Réu ao 

pagamento de indenização, na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. 4. 

Ainda, OPINO por determinar que o Réu proceda com a baixa da restrição 

do nome do Autor, do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

para a hipótese de descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da 

LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012836-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LELES JUNIOR & VARANDA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZINHO DA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012836-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LELES JUNIOR & VARANDA LTDA REQUERIDO: LUIZINHO 

DA TRINDADE Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA REVELIA O Réu compareceu a audiência de 

conciliação, contudo, deixou de apresentar contestação ao pleito 

formulado pela Autora. Desta feita, OPINO por decretar a revelia do réu. 

Passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

o Autor a cobrança de débito decorrente de venda de produtos 

comercializados por ela e não adimplidos pelo Réu no valor total de R$ 

4.013,65 (quatro mil, treze reais e sessenta e cinco centavos). DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A inicial está instruída com os 

comprovantes de pedido, em que pese não há notas fiscais dos produtos 

comercializados, por certo que o Réu não contestou o débito, uma vez que 

não apresentou aos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo de direito da Autora, por certo que a cobrança é procedente. Em 

que pese a Autora postula o recebimento do valor total de R$ 4.013,65 

(quatro mil e treze reais e sessenta e cinco centavos), tenho que o valor 

da dívida deve ser considerado o saldo original de R$ 3.236,62 (três mil, 

duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de 

juros e correção monetária, contudo, é indevida a incidência de honorários 

advocatícios, eis que vedada a sua cobrança perante os Juizados 

Especiais. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do 

pagamento do débito, OPINO por julgar parcialmente procedente a 

presente demanda para condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 

3.236,62 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois 

centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data 

de vencimento de cada ordem de pedido e acrescido de juros legais de 

1% ao mês a contar da citação. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por decretar a revelia do Réu. 2. OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis que 

comprovados a existência do débito da Ré, para nos termos do artigo 487, 

I do CPC/15, CONDENAR o Reu é ao pagamento do valor de R$ 3.236,62 

(três mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), 

corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data de 

vencimento de cada ordem de pedido e acrescido de juros legais de 1% 

ao mês a contar da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 
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consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da 

LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010404-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARENICE SOARES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010404-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARENICE SOARES DE MIRANDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de 

adentrar ao mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova 

pericial no hidrômetro da Autora, o que afastaria a competência do juizado 

especial. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos autos, em 

concurso com as alegações das partes, são suficientes para a solução 

da controvérsia. A jurisprudência já entendeu que “nas ações que versam 

sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento e água, cabe à 

concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de 

medição, em razão da inversão do ônus da prova.” (DORIGATTI, Nelson. 

Recurso inominado n. 638742220138110001/2016. J. em 26 Jul. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 01 Maio 2018.) Assim, OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entendê-la 

imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Não havendo outras preliminares arguidas pelas partes, passo 

a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora seja declarada a inexistência de débito que originou a fatura de 

março e abril de 2019, bem como seja a ré compelida a indenizar o Autor 

em danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos da Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação a contestação, reiterando-se os pedidos 

da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, razão pela qual 

OPINO por manter o deferimento da inversão do ônus da prova deferido 

em movimento de ID n. 24550203. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em 

Decorrência de Cobrança Indevida c/c Revisão de Débito e Antecipação 

de Tutela, proposta pela Autora, em desfavor da Ré, em razão de suposta 

cobrança de débito de consumo incomum e abusivo. Pois bem. No caso 

em comento, verifico que os consumos questionados destoam 

consideravelmente da média constante nos meses anteriores e 

posteriores, o que indica a existência de falhas no faturamento pela Ré. 

Ora, se as faturas anteriormente e já quitadas pela Autora, demonstravam 

uma média de consumo de 10m³, correspondentes à R$ 59,39 (cinquenta 

e nove reais e trinta e nove centavos), conforme se denota da fatura de 

janeiro/2019, é inquestionável a variação desproporcional nos meses de 

março e abril de 2019. Nesses autos, a Autora questiona os valores 

dessas faturas, as quais somadas alcançam o montante de R$ 2.138,83 

(dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). No caso, não 

se vê justificativa plausível pela Ré sobre essa questão, mas argumentos 

e extratos unilaterais, que não fundamentam a disparidade do valor 

cobrado. Ademais, não se viu, em momento algum, transparência da Ré na 

relação de consumo, com explicações claras ao consumidor das razões 

pelas quais houve a discrepância da cobrança dos valores. Observa-se 

que, à defesa, a Ré juntou uma série de documentações, de modo a não 

reconhecer como licita a conduta da Ré. Assim, da análise dos fatos, 

vê-se a ilicitude das ações da Ré (Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na 

oportunidade em que não demonstra ter esclarecido as nuances das 

cobranças efetuadas, causando-lhe insegurança quanto ao real consumo, 

e deixando de observar, de maneira clara e transparente o ônus da prova 

que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CDC. Assim, OPINO por 

reconhecer a nulidade das faturas relativas aos meses de março e abril 

de 2019, nos valores de R$ 410,82 (quatrocentos e dez reais e oitenta e 

dois centavos) e R$ 1.728,01 (mil, setecentos e vinte e oito reais e um 

centavo). Consequentemente, para o equilíbrio da relação, e efetividade da 

prestação jurisdicional, OPINO por determinar a Ré que promova ao 

refaturamento dos débitos constantes nas aludidas faturas, tomando por 

base a média anual, qual seja, em 10 m³. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS A Ré agiu de forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio 

moral da Autora, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de 

dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo 

concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum. 

A interrupção do serviço de água da residência da Autora constitui falha 

na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O corte indevido 

de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado 

nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter 

essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem 

energia elétrica de sua residência interrompida, ainda que por curto 

período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou 

seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo. 2. 

Fixação da quantia em valor que deve assegurar o caráter repressivo e 

pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao 

enriquecimento indevido da parte autora. Majoração da indenização. 3. 

Correção monetária pelo IGP-M, a contar data da publicação deste 

julgamento até a data do efetivo pagamento. APELO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível Nº 

70061551271, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/08/2015). Nesse sentido, está 

presente o dever de indenizar por parte da Ré a Autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. 

OPINO por rejeitar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 

2. OPINO por manter integralmente a decisão de ID n. 24550203. 3. OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu, para nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a nulidade das faturas relativas 

aos meses de março e abril de 2019, nos valores de R$ 410,82 

(quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos) e R$ 1.728,01 (mil, 

setecentos e vinte e oito reais e um centavo), e determinar que a Ré 

promova o refaturamento dos débitos constantes nas aludidas faturas, 

tomando por base a média anual de consumo antes da substituição do 

hidrômetro, qual seja, em 10 m³, e reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pela Autora, e por conseguinte condenar a Ré ao pagamento de 
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indenização, na proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da 

Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013222-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013222-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Não havendo outras preliminares especificas 

arguidas pelas partes, passo a analise do mérito da controvérsia dos 

autos, o qual verifico ser desnecessária a produção de prova em 

audiência de instrução e julgamento, eis que as provas documentais 

acostadas ao caderno processual são suficientes, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Ademais, há de consignar que a parte ré sustenta como preliminar a 

ausência da juntada de documento expedido diretamente pelos órgãos de 

proteção ao crédito, contudo, tal fato refere-se a matéria probatório e não 

causa de extinção da ação sem resolução de mérito, portanto, será 

analisada com o mérito do presente litigio. Pois bem. Pleiteia o Autor 

declarar a inexistência de dívida que resultou na inclusão de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, bem como reconhecer os danos 

morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos do Autor, bem 

como a sua condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto. A 

parte Autora impugna a contestação, reiterando os termos da inicial. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, razão pela qual 

OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

presente demanda consiste na ilegalidade das cobranças de débitos nos 

valores de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos) 

e 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Em que pese o 

Réu tenha apresentado no corpo da contestação telas de cadastro e 

relação de chamada, tais fatos não são suficientes para comprovar a 

contratação dos serviços pela Autora. Assim, não se reconhece como 

licita a conduta da Ré, que não adotou conduta transparentes na relação 

com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação 

de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos 

termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, 

extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do Autor, sequer legitimam a cobrança realizada. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa 

cobrança ilícita ao Autor. E é exatamente nessa conduta que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao realizar 

cobrança ilícita de fatura que não se comprova ter sido realizado pelo 

Autor, bem como proceder com a restrição do nome do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, para DECLARAR a inexistência das dívidas ora 

discutidas, nos valores de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e 

sete centavos) e 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos). 

DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS O Réu agiu de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral do Autor, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados do Autor aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, sendo 

comprovado pelo extrato anexado a inicial. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao 

direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo 

recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao 

crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, 

porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da 

má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e 

honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema 

de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o 

entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro 

de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso 

concreto, a incidência da Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal 

Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em 

precedente julgado, "a 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') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que 

a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de 

proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida 

o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor 

no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul 

Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o 

documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições 

por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi 

anterior a outros apontamentos. 2. Para o arbitramento na compensação 

do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e 

jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do 

valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, 

afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) 

e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 3. O artigo 

461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado 

impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, daquele 

dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, 

até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo 

descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a 

exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia 

inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - 

AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; 

AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; 

AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa. 

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido. 5. Condena-se o 

recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos 
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honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 

n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251) Nesse 

sentido, está presente o dever de indenizar por parte do Réu ao Autora. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Aduz a Ré que o Autor alterou a verdade dos fatos para deduzir 

pretensão ilícita perante o Poder Judiciário. Ocorre que não assiste razão 

a parte Ré, eis que está evidenciado pelo conjunto probatório dos autos 

que os fatos narrados pelo Autor são verossímeis e, portanto, não há que 

se cogitar a pretensão em litigância de má-fé. Isto posto, OPINO por 

indeferir o pedido de litigância de má-fé formulado pela Ré. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A ré sustenta pela condenação do Autor ao pagamento 

dos débitos nos valores de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa 

e sete centavos) e 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito 

centavos)., contudo, a conclusão é de que tal débito é inexistente, por 

consequência, OPINO por indeferir o pedido contraposto, tendo em vista 

que o débito cobrado pela Ré é inexistente. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por rejeitar a preliminar suscitada pela de ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda. 2. OPINO por 

deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. 3. OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis 

que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados 

pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a 

inexistência das dívidas ora discutidas, nos valores de R$ 119,97 (cento e 

dezenove reais e noventa e sete centavos) e 99,98 (noventa e nove reais 

e noventa e oito centavos), e reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pelo Autor, e por conseguinte condenar o Réu ao pagamento de 

indenização, na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. 4. Ainda, OPINO por 

determinar que o Réu proceda com a baixa da restrição do nome do Autor, 

do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de 

descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 5. Por fim, não tendo a Ré demonstrado a legalidade da cobrança, 

OPINO por indeferir o pedido formulado em contestação, quanto à 

condenação da Autora em litigância de má fé. 6. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido contraposto, tendo em vista que o débito cobrado pela 

Ré é inexistente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da 

LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012197-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZETE PREZA DA COSTA LOPES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de 

adentrar ao mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova 

pericial no hidrômetro da Autora, o que afastaria a competência do juizado 

especial. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos autos, em 

concurso com as alegações das partes, são suficientes para a solução 

da controvérsia. A jurisprudência já entendeu que “nas ações que versam 

sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento e água, cabe à 

concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de 

medição, em razão da inversão do ônus da prova.” (DORIGATTI, Nelson. 

Recurso inominado n. 638742220138110001/2016. J. em 26 Jul. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 01 Maio 2018.) Assim, OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entendê-la 

imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Não havendo outras preliminares arguidas pelas partes, passo 

a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora seja declarada a inexistência de débito que originou a fatura de 

abril à junho de 2019, bem como seja a ré compelida a indenizar o Autor 

em danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos da Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação a contestação, reiterando-se os pedidos 

da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, razão pela qual 

OPINO por manter o deferimento da inversão do ônus da prova deferido 

em movimento de ID n. 25048849. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em 

Decorrência de Cobrança Indevida c/c Revisão de Débito e Antecipação 

de Tutela, proposta pela Autora, em desfavor da Ré, em razão de suposta 

cobrança de débito de suposta fiscalização de ligação cortada, valores 

retroativos e de hidrômetro supostamente danificado pelo Autor. Pois bem. 

No caso em comento, verifico que os consumos questionados destoam 

consideravelmente da média constante nos meses anteriores e agora 

posterior com a substituição do hidrômetro, o que indica a existência de 

falhas no faturamento pela Ré. Ora, se as faturas anteriormente a 

substituição do hidrômetro e quitadas pela Autora, demonstravam uma 

média de consumo de 12m³, correspondentes à R$ 75,85 (setenta e cinco 

reais e oitenta e cinco centavos), conforme se denota da fatura de 

julho/2017, é inquestionável a variação das faturas após a substituição do 

hidrômetro, sendo que a Autora já questionou em Juízo por 05 (cinco) 

oportunidades, vindo a situação se consolidar após nova substituição do 

hidrômetro, conforme se verifica da fatura de ID n. 27270883. A Autora 

questiona que, a partir do momento que a Ré trocou o seu medidor, em 

Novembro de 2017, as faturas majoraram significativamente. Nesses 

autos, a Autora questiona as faturas de abril à junho de 2019, as quais 

somadas alcançam o montante de R$ 3.188,70 (três mil, cento e oitenta e 

oito reais e setenta centavos). No caso, não se ve justificativa plausível 

pela Ré sobre essa questão, mas argumentos e extratos unilaterais, que 

não fundamentam a disparidade do valor cobrado. Ademais, não se viu, 

em momento algum, transparência da Ré na relação de consumo, com 

explicações claras ao consumidor das razões pelas quais houve a 

discrepância da cobrança dos valores. Observa-se que, à defesa, a Ré 

juntou uma série de documentações, inclusive, uma nova substituição de 

hidrômetro que demonstrou a redução do consumo por parte da Autora, 

de modo a não reconhecer como licita a conduta da Ré. Assim, da análise 

dos fatos, vê-se a ilicitude das ações da Ré (Arts. 186, 187 e 927 do 

C.C.), na oportunidade em que não demonstra ter esclarecido as nuances 

das cobranças efetuadas, causando-lhe insegurança quanto ao real 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 430 de 700



consumo, e deixando de observar, de maneira clara e transparente o ônus 

da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CDC. Assim, 

OPINO por reconhecer a nulidade das faturas relativas aos meses de 

abril/19, maio/2019 e junho/2019, nos valores de R$ 1.049,18 (mil, 

quarenta e nove reais e dezoito centavos), R$ 1.069,76 (mil e sessenta e 

nove reais e setenta e seis centavos) e R$ 1069,76 (mil e sessenta e 

nove reais e setenta e seis centavos) Consequentemente, para o equilíbrio 

da relação, e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por determinar 

a Ré que promova ao refaturamento dos débitos constantes nas aludidas 

faturas, tomando por base a média anual de consumo antes da 

substituição do hidrômetro, qual seja, em 12 m³. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS Quanto ao dano moral, tem-se que o mesmo representa uma 

“lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da 

pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste caso específico, em relação ao dano 

moral, entendo que os mesmos são indevidos, ante a ausência de 

submissão do consumidor à situação vexatória ou qualquer tipo de 

humilhação a sua honra subjetiva. Assim, em que pese a ilicitude da 

cobrança realizada pela Ré, não há como vislumbrar abuso a ocorrência 

de conduta passível de dano, sob pena de banalizar-se o instituto do dano 

moral, em que a sua condenação deve ser aplicada a situação que 

efetivamente apresente ofensa a honra da parte lesada, razão pela qual 

OPINO indeferir o pedido de dano moral. Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. 

OPINO por rejeitar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 

2. OPINO por manter integralmente a decisão de ID n. 25048849. 3. OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu, para nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a nulidade das faturas relativas 

aos meses de abril/19, maio/2019 e junho/2019, nos valores de R$ 

1.049,18 (mil, quarenta e nove reais e dezoito centavos), R$ 1.069,76 (mil 

e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) e R$ 1069,76 (mil e 

sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), e determinar que a Ré 

promova o refaturamento dos débitos constantes nas aludidas faturas, 

tomando por base a média anual de consumo antes da substituição do 

hidrômetro, qual seja, em 12 m³. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013318-86.2019.811.0001 

Reclamante: EUNICE MARIA DE MATOS MAIA E MAÍRA DE SÁ CAMPOS 

MAIA Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito da presente demanda. O cerne da 

presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de 

serviço da empresa Reclamada, haja vista a alegação das autoras de que 

o voo contratado foi cancelado por manutenção de aeronave, fazendo 

com que chegasse ao seu destino final com mais de 04(quatro) horas de 

atraso, fato que lhes causaram transtornos. A Reclamada, em sua defesa, 

alega que não há que se falar em falha na prestação do serviço, tendo em 

vista que o atraso do voo se deu por manutenção na aeronave, sendo 

necessário efetuar reparos a fim de garantir a segurança dos 

passageiros, sendo fornecidas às Reclamantes todas as informações e 

assistência necessária, pleiteando pela improcedência da petição inicial. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que 

restaram incontroversos o cancelamento do voo contratado pelas 

Reclamantes, bem como a demora de mais de 04(quatro) horas para que a 

parte autora chegasse ao destino contratado. In casu, tem-se por regra 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Logo, 

em se tratando de relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao 

consumidor os motivos pelos quais a ré não pode prestar o serviço a 

contento, restando, pois, caracterizado o defeito do mesmo e o dano moral 

decorrente desse defeito, sendo objetiva a responsabilidade da ré pela 

falha na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Destarte, 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 às autoras. Desta feita, tenho 

que a situação vivenciada pelas Reclamantes decorrente da demora a que 

foi submetido pela Reclamada, lhe causou desconforto, aflição e 

transtornos, fatos estes que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, 

devendo reparar os danos a ele causados. Neste sentido: REPARAÇÃO 

DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 

AERONAVE. PROVIDÊNCIAS DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE 

VIAGENS INSUFICIENTES PARA MITIGAR O PROBLEMA. DEMORA 

EXCESSIVA NO EMBARQUE EM OUTRO VOO. DANO MORAL 

OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINAR 

AFASTADA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o 

polo passivo já foi retificado, tal como postulado em contestação. 2. Em 

que pese a necessidade de manutenção na aeronave justifique, em 

princípio, o atraso do voo e a substituição da aeronave, não há justificativa 

para o descaso com que foram tratados os autores, tampouco para o 

atraso na chegada a Punta Cana, ocasionando a perda de dois dias de 

passeios. 3. Situação em que resta flagrante a ocorrência de danos 

morais, pois há desrespeito a direito de personalidade, não só à 

tranquilidade psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de 

higiene, alimentação, repouso etc. que não restam atendidas pela omissão 

das demandadas. 4. Quantum mantido em R$ 2.000,00 para cada autor, 

uma vez que adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade 

e também aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

demandas similares. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. Recursos improvidos. (TJ-RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 08/03/2012, Primeira Turma Recursal 

Cível)”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço 

para: CONDENAR a Reclamada pagar as Reclamantes o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais por elas sofridos, valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros 

legais a contar da presente data. 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 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013367-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 101367-30.2019.811.0001 

Reclamante: LUCIENE PEREIRA MENEZES Reclamado: OI S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminar, passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais, ao argumento de que desconhece o débito de R$ 502,99 

(quinhentos e dois reais e noventa e nove centavos), apontado pela 

empresa Reclamada. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato 

ilícito, porquanto o débito discutido nos autos é oriundo da contratação de 

serviços de telefonia contratados e utilizados pela parte autora que 

deixaram de serem adimplidos, pleiteando ao final pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente 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. Analisado o processo e documentos que 

o instruem concluo que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a contratação dos serviços pela parte autora e ainda, a 

legitimidade do débito que ensejou à inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Consigne-se, ainda, que eventual juntada 

de “prints screens” retirados das telas dos próprios computadores da 

reclamada, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação do 

serviço. Desta feita, não tendo a empresa Reclamada desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal, bem como reparar os danos causados à Reclamante, 

pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Por outro lado, em não 

havendo comprovação da contração e utilização dos serviços de telefonia 

pela parte autora, tenho por improcedente o pedido contraposto. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação, e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 502,99 

(quinhentos e dois reais e noventa e nove centavos), discutido nos autos; 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por 

ela suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Por 

derradeiro, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela improcedência do 

pedido contraposto. Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisum, providencie a 

exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014892-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE KAROLAINE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014892-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIANE KAROLAINE SOUZA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Decido. 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. Quanto ao pedido 

de indeferimento da petição inicial, rejeito-o, pois o desnecessária a 

apresentação de extrato retirado no balcão, vez que a parte demonstrou a 

existência de restrição em seu nome. Passo ao exame do mérito. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ARIANE KAROLAINE SOUZA DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, alegando que não reconhece o débito discutido nos autos. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A parte reclamada apresentou contrato devidamente 

assinado pela Reclamante, documentos pessoais, fatura de cartão de 

crédito de produtos que foram adquiridos pela parte autora, o qual deixou 

de ser adimplido por ela. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da ação e os pedidos nela 

contidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013448-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MANNA OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

mariana correa da costa de lacerda souza OAB - MT13031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013448-76.2019.811.0001 

Reclamantes: ROGÉRIO MANNA OLIVEIRA Reclamado: ALITAIA 

COMPAGNIA AÉREA ITALIANA S.P.A. Vistos, etc. 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 

exame do mérito. O cerne da presente ação consiste em analisar a 

existência de falha na prestação de serviço pela empresa Reclamada, 

haja vista a alegação da parte autora de que o voo contratado da empresa 

Reclamada foi alterado unilateralmente, fato este que lhe causou 

transtornos, pleiteando ao final a devida compensação de cunho moral. A 

Reclamada, em defesa, alega que a alteração do voo ocorreu devido à 

reestruturação da malha aérea, fato este inclusive, informado com a 

antecedência mínima de 72(setenta e duas) horas prevista na Resolução 

da ANAC, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece,litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se queo fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.(gn). Não obstante as os 

argumentos sustentados pela empresa Reclamada em sua peça 

defensiva, os mesmos não merecem prosperar, haja vista que a 

comunicação de alteração de voo fora realizada com menos de 72(setenta 

e duas), não obedecendo desse modo a resolução da ANAC-id. 

25344509. Assim, não comprovando a empresa Reclamada o motivo que 

ensejou a alteração do voo contratado pelo reclamante, forçoso 

reconhecer que houve falha em sua prestação de serviço, uma vez que 

não cumpriu com o contrato celebrado com a parte Autora, em destaque a 

data do voo contratado. Frise-se, ainda, ser inegável a relevância e 

observância de determinados aspectos dentro de um contrato de viagem 

aérea, entre eles destaca-se a fixação de data de embarque, horários e 

itinerários, eis que normalmente o passageiro, programa suas atividades 

de acordo com tais dados. E como assentado na jurisprudência pátria, não 

há em que se falar em prova do dano moral, mas sim, na prova do fato que 

gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. O dano 

moral, portanto, é evidente, posto que a Demandante programou toda a 

sua viagem sob a orientação do contrato firmado com a companhia aérea, 

mas se viu frustrada em seus planos, devendo, portanto, a empresa ser 

penalizada, até mesmo com a finalidade de se evitarem futuros dissabores 

envolvendo outros clientes. Reconhecida a responsabilidade indenizatória 

da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da 

indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos 

orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu 

arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da 

razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Quanto ao pedido de 

danos materiais, tenho-o por procedente, pois restou demonstrado pelo 

autor que devido ao fato de a data do voo ter sido alterada, foi necessário 

remarcar e adquirir novas passagens aéreas para então realizar a 

entrevista no Consulado Italiano em São Paulo, o que somente não foi 

possível realizar no dia 16/09/2019, em virtude da alteração da data do 

voo pela empresa Reclamada. Posto isso, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente AÇÃO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e o faço para: A) CONDENAR a empresa Reclamada a 

pagar a parte autora o montante de R$ 909,60 (novecentos e nove reais e 

sessenta centavos), referente ao dano material, com juros e correção 

monetária a partir da data do desembolso e; B) CONDENAR a empresa 

Reclamada a pagar a parte autora o montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), pelos danos morais sofridos, cujo valor deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios 

de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil 

(artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN), devendo a 

correção monetária e os juros moratórios incidirem a partir da prolação da 

sentença; Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010109-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MARIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010109-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SHIRLEY MARIA DE CASTRO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Não havendo preliminares especificas arguidas pelas partes, 

passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora indenização por danos morais decorrente de desvio de rota do 

voo e atraso em novo embarque por cancelamento de voo inicialmente 

contratado. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos da Autora. A 

Autora apresentaram impugnação a contestação, reiterando-se os 

pedidos da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão da ônus da 

prova em favor da Autora. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na falha da prestação de 

serviço, o fato de o voo da Autora ter sido cancelado em virtude de 

suposto mau tempo, chegando a Autora em seu destino final com atraso 

de superior a 10 (dez) horas. Em sua defesa a Ré alega mau tempo para o 

cancelamento do voo, contudo, sem apresentar aos autos qualquer prova 

a descaracterizar o direito da Autora, sendo evidente que a informação 

trazida como motivo de cancelamento registrado no site da ANAC, sequer 

refere-se ao voo da Autora, o qual possuía a numeração de 2458, e a Ré 
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trouxe informações do voo de numero 5047. Assim, uma vez que a lei 

consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se 

impõe. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam 

ser antecipados, não fica elidida a responsabilidade do transportador, já 

que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para 

que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias 

possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, 

ainda que o transporte aéreo seja afetado por evento climático, o 

transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque o fenômeno climático, que, aliás, ocorrem 

constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua atividade. 

Aliado ainda, a Ré não prova que o desvio de rota se deu em decorrência 

de mau tempo, bem como está evidente que não foi prestada qualquer 

assistência a Autora para minimizar os danos causados. Impositiva, 

portanto, a conclusão de que houve falha na prestação do serviço da Ré, 

situação para a qual não concorreu o Autor que, inegavelmente, tiveram 

transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser 

considerados meros dissabores do cotidiano, como registra a 

contestação, conforme pacífica orientação jurisprudencial: Número do 

processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 

PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é necessária, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor da 

Autora. 2. OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e 

os danos suportados pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização, na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009240-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCIANE TITO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009240-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCCIANE TITO PINHEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Não havendo preliminares especificas arguidas pelas partes, 

passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

o Autor indenização por danos morais e materiais decorrentes de desvio 

de rota do voo e atraso em novo embarque por cancelamento de voo 

inicialmente contratado. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré 

apresentou contestação, postulando a improcedência dos pedidos da 

Autora. O Autor apresenta impugnação a contestação, reiterando-se os 

pedidos da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão da ônus da 

prova em favor do Autor. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na falha da prestação de 

serviço, o fato de o voo do Autor ter sido cancelado em virtude de 

suposto mau tempo, chegando o Autor em seu destino final com atraso de 

superior a 14 (quatorze) horas. Em sua defesa a Ré alega mau tempo para 

o cancelamento do voo, bem como que realocaria o Autor para seguir 

viagem em voo no mesmo dia, contudo, por questões pessoais, o Autor 

optou por seguir viagem no dia seguinte no voo AD4293, sendo que a Ré 

reacomodaria o Autor para seguir em voo no mesmo dia, 

consequentemente, chegaria ao seu destino em horário com atraso 

razoável. Ocorre que, a Ré não apresenta aos autos qualquer prova a 

descaracterizar o direito do Autor, essencialmente, por inexistir nos autos 

qualquer documento a comprovar que o Autor foi quem requereu a 

alteração de seu voo para o dia seguinte, com a sua regular assinatura. 

Assim, uma vez que a lei consumerista adota a teoria do risco da 

atividade, estabelecendo para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como 

prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º 

não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem 

a força maior, o dever de indenizar é medida que se impõe. Na verdade, 

ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser antecipados, 

não fica elidida a responsabilidade do transportador, já que o risco da 

atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um 

cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de 

ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o 

transporte aéreo seja afetado por evento climático, o transportador não 

pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque 

o fenômeno climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 434 de 700



típicos dos riscos de sua atividade. Aliado ainda, a Ré não prova que o 

desvio de rota se deu em decorrência de mau tempo, bem como está 

evidente que não foi prestada qualquer assistência a Autora para 

minimizar os danos causados. Impositiva, portanto, a conclusão de que 

houve falha na prestação do serviço da Ré, situação para a qual não 

concorreu o Autor que, inegavelmente, tiveram transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, como registra a contestação, conforme pacífica orientação 

jurisprudencial: Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: 

MARCOS LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 

23/01/2009 EMENTA: INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO 

HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER 

DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da prestadora de 

serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, 

segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos 

relativos à prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela 

alteração unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea 

ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização 

não só pelos danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso 

principal parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. 

Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E 

DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar 

que em se tratando de dano moral puro, não há necessidade da 

comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta a sua 

ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente 

moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele 

existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante 

para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 

681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é necessária, na forma 

do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes 

do Código Civil. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange 

ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que 

para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais). DOS DANOS MATERIAIS O 

Autor comprova o valor que gastou para a sua hospedagem e alimentação 

no montante de R$ 342,80 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta 

centavos), conforme recibos de ID n. 24253579 e 24253580, contudo, o 

seu pleito se limita ao valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois 

reais), razão pela qual OPINO por condenar a Ré a proceder com o 

pagamento do valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), a 

titulo de dano material. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após 

a análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por 

deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. 2. OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis 

que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados 

pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR a 

Ré ao pagamento de indenização, na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Ainda ao pagamento a titulo de danos materiais, no valor de R$ 

342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde a citação e a correção monetária a partir do desembolso. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo Derze 

Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005818-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALLEL STEPHANO LUSTOSA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1005818-66.2019.811.0001 

Reclamante: KALLEL STÉPHANO LUSTOSA RODRIGUES Reclamada: 

AZUL LINHAS AÉREAS S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art.38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo à 

análise. Narra a parte autora que adquiriu passagens com destino a 

Madri/Espanha, no entanto, enquanto aguardava na fila para embarcar, 

feito, inclusive o check-in, fora informado pelo preposto da Reclamada que 

não poderia embarcar em razão da ausência de um suposto ticket. Que, 

após o ocorrido, relatou à empresa Reclamada que um funcionário teria lhe 

tirado da fila, tendo, inclusive a empresa Relatado desconhecimento do 

suposto funcionário que teria lhe tirado da fila. Em razão do ocorrido, 

perdeu o voo e as demais conexões, imputando a responsabilidade pelos 

fatos ocorridos à empresa Reclamada. A Reclamada, em defesa, alega 

culpa exclusiva da Autora, pois o seu embarque não ocorreu devido ao 

fato de a parte autora não ter comparecido no horário de embarque, não 

podendo ser responsável pelo ocorrido, pleiteando pela improcedência 

dos pedidos formulados na petição. Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor às relações havidas entre passageiro e companhia aérea, 

haja vista que o adquirente dos bilhetes amolda-se ao conceito de 

consumidor, na condição de destinatário final; enquanto que a empresa é 

pessoa jurídica prestadora do serviço de transporte aéreo de passageiros 

(arts. 2º e 3º do CDC ). Incontroverso nos autos que a parte autora 

perdeu o voo de conexão que faria de São Paulo a Lisboa. Contudo, não 

há como imputar responsabilidade à empresa aérea, diante da ausência de 

provas de que funcionários/preposto da empresa Reclamada teria lhe 

tirado da fila por suposto ticket. No caso em apreço, em tendo a parte 

autora informado que terceiro/preposto da empresa teria lhe tirado da fila 

por ausência de suposto ticket, caberia ao mesmo comprovar tais fatos 

por meio de prova testemunhal, vez que poderia se beneficiar com tal 

prova, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Ademais, 

conforme documento apresentado no corpo da defesa pela Reclamada, a 

parte autora perdeu o voo de conexão por não ter comparecido no horário 

de embarque previsto para as 23hs. Diante disso, concluo que a perda do 

voo se deu unicamente pelo fato de a parte autora não ter se atentado 

quanto ao horário de voo, por culpa sua não podendo imputar tal 

responsabilidade pelo ocorrido à empresa Reclamada. A proposito, 

colaciono decisão nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE 

AÉREO. VOO INTERNACIONAL. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NO SHOW. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO 

ISENTA O DEMANDANTE DE PRODUZIR PROVAS MINIMAS DO SEU 

DIREITO. CONSUMIDOR QUE DÁ CAUSA AOS TRANSTORNOS, AO NÃO 

COMPARECER PARA EMBARQUE NO HORÁRIO ESTIPULADO PARA VOO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA 

MANTIDA . Relatou o autor que a requerida lhe negou o embarque, quando 

da conexão do seu voo, sem qualquer justificativa plausível. A requerida 

apontou que, em verdade, houve o no show, pois o avião do autor saiu 

regularmente no horário e local ajustados, inclusive com assentos vagos. 

A prova do comparecimento a tempo do embarque compete ao 

consumidor. A parte autora deveria ter trazido elementos mínimos a 

amparar sua versão, ou mesmo que o pernoite no hotel deu-se as 

expensas da companhia aérea (em razão da perda do voo), a indicar que 
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houve eventual falha no serviço da requerida. Por questões óbvias de 

operacionalidade e organização do tráfego aéreo, são estabelecidos 

prazos mínimos de antecedência para realização do embarque. Compete 

ao consumidor ficar atento às informações do seu voo quando já está na 

aérea de embarque. Caso não obedecidos os horários estabelecidos pela 

companhia, não se configura ilícita a negativa de embarque, tampouco 

compete à empresa aérea arcar com prejuízos a que não deu causa. 

Danos morais não configurados, diante da inexistência de falha na 

prestação do serviço. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007933427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-09-2018)” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. I. C. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013791-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE PROENCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013791-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CECILIA DE PROENCA SOUZA REQUERIDO: ODORATA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO – NECECSSIDADE DE PERICIA GRAFOTÉCNICA A parte autora 

pleiteia a incompetência dos Juizados Especiais para processamento e 

julgamento do presente feito, eis que supostamente afirma ser necessária 

a realização de pericia grafotécnica para atestar a assinatura lançada no 

documento de contratação e compras dos produtos lhe pertence. A 

necessidade de pericia grafotécnica se faz necessária quando nos autos 

não existem outros elementos probatórios a exceção do contrato e a parte 

sustente não ser sua a assinatura lançada no documento, contudo, além 

do contrato existem outros elementos de provas a não gerar dúvida a 

respeito da contratação firmada, razão pela qual não há necessidade da 

produção de prova técnica. É visto que a assinatura lançada no contrato 

possui grande semelhança com as assinaturas lançadas em seu 

documento, como na procuração anexada a petição inicial e da ata de 

audiência de conciliação. Ademais, ao que indica, a Autora objetiva a 

extinção prematura do feito, sem resolução de mérito a fim de afastar a 

sua repugnante conduta de provocar o Poder Judiciário sem possuir 

direito conforme narrou em sua inicial. Por tais razões, OPINO por rejeitar a 

preliminar de incompetência do juízo, eis que as provas nos autos são 

suficientes para atestar a contratação dos serviços pela Autora. Ademais, 

há de consignar que a parte ré sustenta como preliminar a falta de 

interesse de agir da Autora, contudo, tal fato se confunde com o mérito e 

será analisado na fundamentação. Não havendo outras preliminares 

especificas arguidas pelas partes, passo a analise do mérito da 

controvérsia dos autos, o qual verifico ser desnecessária a produção de 

prova em audiência de instrução e julgamento, eis que as provas 

documentais acostadas ao caderno processual são suficientes, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora declarar a inexistência de dívida 

que resultou na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A parte Ré apresentou contestação, postulando a 

improcedência dos pedidos do Autor, bem como a sua condenação em 

litigância de má-fé e no pedido contraposto. A parte Autora apresenta 

impugnação a contestação, reiterando-se os termos da inicial. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, alega a Autora ter sido 

surpreendido com uma negativação de seu nome, à pedido da Ré, no valor 

de R$ 380,72 (trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) e 

218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), o que seria 

indevido, posto que nega vínculo contratual com a Ré. O ponto 

controvertido da contenda encontra fundamento num suposto débito, cuja 

origem a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, confirma a sua 

existência. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Analisando os autos verifico que 

a Ré, em defesa tempestiva, alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos 

autos a proposta para cadastro de revendedora, com a devida assinatura 

da Autora, os documentos da Autora, nota fiscal e boleto que subsidiou a 

negativação. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, 

II do CPC/15, sendo que a Autora objetivando se esquivar da sua 

pretensão temerária postulou pela incompetência dos Juizados Especiais 

para a extinção do feito sem resolução de mérito. Pois bem. Para que o 

Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, 

tem-se que apesar da negativação dos dados da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, ser fato incontroverso, somente representa um 

exercício regular de direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, 

consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. Vê-se que pela Nota Fiscal, 

a Autora adquiriu os produtos para revenda em 22/02/2018 e 13/03/2018, 

e que não ocorreu o pagamento. Consequentemente, entendo como 

ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, ato ilícito, 

razão pela qual não há que se falar em indenização, posto que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

a Autora contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, 

principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. E nesse sentido que 

tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexigibilidade de débito, anulação de negócio 

jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de negativação, sequer 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pela Autora pelos fundamentos 

postos. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta 

clara a alteração dos fatos, já que a Autora tenta indicar a inexistência de 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ademais, demandas como essa é um 

escarnio com o Poder Judiciário em que a parte objetiva alcançar 

enriquecimento ilícito, em total afronta a boa fé processual. Sendo certo 

que uma demanda em litigância de má-fé extrapola aos limites do direito de 

petição, bem como apresenta prejuízo ao Judiciário em amplitude, eis que 

há nítido desperdício de tempo de servidores para julgar feitos como esse. 

No caso, desperdício de pauta de audiência de conciliação; o tempo de 

serventuários de secretária para movimentar o feito com citação da parte 

adversa; o tempo do magistrado para analisar pedido de tutela de 

urgência; o tempo da parte adversa para comparecer em audiência de 

conciliação e valer-se de seu jurídico para se defender; por fim o tempo do 

magistrado para ultimar o presente julgamento. Desta feita, por estar 

evidente a litigância de má fé da parte Autora, OPINO por condena-la, nos 

termos do artigo 80, II do CPC/15. Ressalta-se que, não obstante a 

gratuidade do trâmite processual perante os juizados especiais, o 

reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação do vencido 

em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 9.099/95. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A ré sustenta pela condenação da Autora ao 

pagamento do débito no valor R$ 1.609,75 (mil, seiscentos e nove reais e 

setenta e cinco centavos). No caso, como a ré comprovou a existência do 

débito e a sua regularidade na cobrança, por consequência OPINO por 

deferir o pedido contraposto para determinar que a Autora pague o valor 

original descrito nas notas fiscais de R$ 279,03 (duzentos e setenta e 

nove reais e três centavos), a serem devidamente corrigidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 436 de 700



monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês. Isso posto, após a 

análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: 1. OPINO por afastar a preliminar de incompetência 

dos Juizados Especiais. 2. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexigibilidade de débito, 

anulação de negócio jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de 

negativação, sequer indenização por danos morais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15. 3. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da 

AUTORA por litigância de má fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 10% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 4. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Sobre os valores aqui 

fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

contados da publicação desta sentença. 5. Por fim, OPINO por deferir o 

pedido contraposto para determinar que a Autora pague o valor de R$ 

279,03 (duzentos e setenta e nove reais e três centavos), a ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da citação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da 

Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012806-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AREVALO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012806-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA AREVALO PIRES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, 

passo ao julgamento. A Ré alega preliminar de falte de interesse 

processual do Autor por não buscar a resolução administrativa através do 

sistema www.consumidor.gov.br. Ocorre que não existe a necessidade 

de esgotamento de vias extrajudiciais para a parte buscar amparo judicial. 

Isto posto, OPINO por rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir do 

Autor. Ademais, há de consignar que a parte ré sustenta como preliminar 

a ausência da juntada de documento expedido diretamente pelos órgãos 

de proteção ao crédito, contudo, tal fato refere-se a matéria probatório e 

não causa de extinção da ação sem resolução de mérito, portanto, será 

analisada com o mérito do presente litigio. Por fim, sustenta a 

incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento 

do presente feito, eis que supostamente afirma ser necessária a 

realização de pericia no áudio para atestar a contratação dos serviços 

pertence a Autora. A necessidade de pericia se faz quando nos autos 

não existem outros elementos probatórios a exceção do áudio, contudo, 

além da gravação existem outros elementos de provas a não gerar dúvida 

a respeito da contratação firmada, razão pela qual não há necessidade da 

produção de prova técnica. Por tais razões, OPINO por rejeitar a preliminar 

de incompetência do juízo, eis que as provas nos autos são suficientes 

para atestar a contratação dos serviços pela Autora. Verifico que o feito 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas essenciais 

dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega a 

Autora ter sido surpreendido com uma negativação de seu nome, à pedido 

da Ré, o que seria indevido, posto que nega vínculo contratual com a Ré. 

Sendo assim, a Autora busca perante esse Juízo alcançar a declaração 

da inexigibilidade do débito, anular o negócio jurídico, cancelar o contrato e 

o débito, para obter o reconhecimento dos danos morais, com a baixa da 

negativação. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento num suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e a Ré, por sua vez, confirma a sua existência. E, dessa 

relação controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de 

ordem moral. Analisando os autos verifico que a Ré, em defesa 

tempestiva, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos gravação 

da contratação realizada pelo Autor, e as faturas que subsidiaram a 

negativação. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, 

II do CPC/15. Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da 

documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar da negativação 

dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato 

incontroverso, somente representa um exercício regular de direito por 

parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 

188, I do C.C. Vê-se que a proposta de adesão foi confirmada por 

gravação, e que, desde então, vem sendo geradas faturas 

representativas do consumo, o que reflete na manutenção do vínculo 

contratual. Consequentemente, entendo como ausente um dos requisitos 

da responsabilidade civil, qual seja, ato ilícito, razão pela qual não há que 

se falar em indenização, posto que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor contratou os 

serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente quando o 

Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, a Ré 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexigibilidade de débito, anulação de negócio 

jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de negativação, sequer 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor pelos fundamentos 

postos. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta 

clara a alteração dos fatos, já que a Autora tenta indicar a inexistência de 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ademais, demandas como essa é um 

escarnio com o Poder Judiciário em que a parte objetiva alcançar 

enriquecimento ilícito, em total afronta a boa fé processual. Sendo certo 

que uma demanda em litigância de má-fé extrapola aos limites do direito de 

petição, bem como apresenta prejuízo ao Judiciário em amplitude, eis que 

há nítido desperdício de tempo de servidores para julgar feitos como esse. 

No caso, desperdício de pauta de audiência de conciliação; o tempo de 

serventuários de secretária para movimentar o feito com citação da parte 

adversa; o tempo do magistrado para analisar pedido de tutela de 

urgência; o tempo da parte adversa para comparecer em audiência de 

conciliação e valer-se de seu jurídico para se defender; por fim o tempo do 

magistrado para ultimar o presente julgamento. Desta feita, por estar 

evidente a litigância de má fé da parte Autora, OPINO por condena-lo, nos 

termos do artigo 80, II do CPC/15. Ressalta-se que, não obstante a 

gratuidade do trâmite processual perante os juizados especiais, o 

reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação do vencido 

em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 9.099/95. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A ré sustenta pela condenação do Autor ao 

pagamento do débito no valor R$ 115,98 (cento e quinze reais e noventa e 

oito centavos). No caso, como a ré comprovou a existência do débito e a 

sua regularidade na cobrança, por consequência OPINO por deferir o 

pedido contraposto para determinar que o Autor pague o valor de R$ 

115,98 (cento e quinze reais e noventa e oito centavos), a ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês. 

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos 
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termos da fundamentação supra: 1. OPINO por afastar as preliminares 

suscitadas pela Ré. 2. NO MÉRITO, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexigibilidade de 

débito, anulação de negócio jurídico, cancelamento de contrato e débito, 

baixa de negativação, sequer indenização por danos morais, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15. 3. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 10% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 4. OPINO, ainda, 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Sobre os valores aqui 

fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

contados da publicação desta sentença. 5. Por fim, OPINO por deferir o 

pedido contraposto para determinar que o Autor pague o valor de R$ 

115,98 (cento e quinze reais e noventa e oito centavos), a ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da citação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021203-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACY KELI GOMES DE SOUZA OAB - MT24272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021203-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

GOMES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRACY KELI 

GOMES DE SOUZA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021224-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021224-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZIMAR ALVES 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA PARRIAO 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021233-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021233-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRAINHER DE 

MOURA PAZ PEREIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021254-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021254-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

HENRRIQUE DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021260-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021260-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIANE 

FERREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO 

DE MELO ROSA POLO PASSIVO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 

CASAS PERNAMBUCANAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021264-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021264-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE GOMES 

CALDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON DUQUES DOS 

SANTOS, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021266-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021266-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021288-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA BRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021288-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE SIQUEIRA BRAVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021303-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE GUARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021303-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENICE GUARIM 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, 

VANDERLEI BIANCHINI POLO PASSIVO: Governo do Estado de Mato 

Grosso FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021316-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANIR FORTUNATA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021316-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANIR 

FORTUNATA DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021327-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETHE FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021327-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETHE 

FRANCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021334-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021334-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:REINALDO DE 

JESUS BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018662-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BARBOSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018662-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BARBOSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021365-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE FARIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO OAB - MT0017846A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021365-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANO DE 

FARIA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAYARA DIAS 

CARDOSO PORTOCARRERO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

30/01/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021373-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ADRIANO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021373-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

ADRIANO SOUSA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021382-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA OLAVARRIA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021382-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACIELA 

OLAVARRIA AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL PAULO 

MAIA TEIXEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021384-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOGNO CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021384-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SOGNO 

CONSTRUTORA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021389-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAR ESPIRITA CHICO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021389-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAR ESPIRITA 

CHICO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENYL FERREIRA 

BRITO CANDIDO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021403-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JERONIMO NOBREO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021403-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 440 de 700



JERONIMO NOBREO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E 

TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021203-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACY KELI GOMES DE SOUZA OAB - MT24272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021203-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA GOMES DE ALMEIDA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando comprovante atualizado de endereço em seu nome ou, se 

declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa 

do endereço declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC), 

bem como, apresentando comprovante de balcão do SPC/SERASA e SCPC 

(dois órgãos diferentes de negativação de crédito), atualizados, sob pena 

de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003026-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 27461368, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008512-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo do id: 25531811, são tempestivo. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548 Nr: 112-63.2002.811.0083

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853, ROMES JULIO TOMAZ - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14383 Nr: 636-84.2007.811.0083

 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: REJANE CRISTINA DE BRITO, ROVILSOM RODAS PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCOBRA - CELSON MARCON 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604, MAURO PAULO GALERA - OAB:3056/MT, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15640 Nr: 1864-94.2007.811.0083

 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: LEIDE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468/MT, VIVIANE DE MELLO ALMEIDA - OAB:6792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 INTIMO O RECLAMANTE do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18402 Nr: 2675-20.2008.811.0083

 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: DOROTEA CANDIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Cristina de Oliveira - 

OAB:8424, Taís Santos de Arruda - OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021212-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “ação de obrigação de fazer 

com reparação de danos materiais e morais c/c tutela antecipada de 

urgência”, na qual pretende a reclamante que a reclamada se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica, que suspenda a fatura e 

não insira seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Para que se 

possa conceder a tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

ocorrem. Exsurge dos autos, que o reclamante está contestando uma 

fatura no valor de R$ 2.327,86 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e 

oitenta e seis centavos). Informa que referido valor não condiz com sua 

média de consumo mensal, bem como afirma que realizou reclamação 

administrativa junto ao PROCON. O fornecimento de energia é de serviço 

público, porque ela é um bem indispensável, mas sujeito à contraprestação 

do consumidor via tarifa. O perigo de dano é patente, uma vez que se trata 

de serviço essencial, bem como a obrigação de fornecimento adequado 

do serviço está prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 

Não se cogita em irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual. Por tais razões, DEFIRO a 

concessão da tutela de urgência para o fim de DETERMINAR que a 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº 6/333913-2, suspenda a cobrança da fatura 

discutida nos autos, bem como não insira o nome da reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Consigno que esta decisão é válida 

apenas para a fatura discutida nos autos. Arbitro, desde já, para o caso 

de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Considerando, a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação e da audiência de 

conciliação por Carta A.R., com as cópias necessárias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021254-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021254-65.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de “ação de 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela”, onde 

a parte reclamante pretende que a reclama proceda com o 

restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica, bem como 

se abstenha de inserir os seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Conforme disposição expressa do art. 300, do Código de Processo Civil, 

para que se possa conceder a tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

ocorrem. Em síntese, a parte autora se insurge em relação à fatura do mês 

de novembro/2019, no valor de R$ 9.847,72 (nove mil oitocentos e 

quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), sob o argumento de que 

não corresponde ao seu consumo mensal. Aí resta evidenciado a 

probabilidade do direito. O fornecimento de energia é serviço público, 

porque ela é um bem indispensável. O perigo de dano é patente, uma vez 

que se trata de serviço essencial, bem como a obrigação de fornecimento 

adequado do serviço está prevista no art. 22, do Código de Defesa do 

Consumidor. Por tais razões, DEFIRO a concessão da tutela de urgência, 

para o fim de DETERMINAR que reclamada proceda com o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora de nº 6/2062641-2, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

bem como não insira os dados da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Consigno que esta decisão só é válida para o débito discutido nos 

autos. Arbitro, desde já, para o caso de descumprimento da medida, multa 

fixa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Considerando, a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como intime-se do deferimento da 

antecipação e da audiência de conciliação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021384-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOGNO CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021384-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOGNO CONSTRUTORA EIRELI - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O 

artigo 286, inciso II, do CPC é claro ao estabelecer que serão distribuídas 

por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido 

extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido. Logo, 

não é cabível abstrair o processamento e julgamento da demanda do Juízo 

prevento. “Ainda que o objeto da segunda demanda seja mais amplo que o 

da primeira, incide a regra da distribuição por dependência” (STJ - 2ª T - 

RESP 1.130.973 - MIN. CASTRO MEIRA - j. 9/03/2010 - DJ 22/03/10). Ante 

o exposto, declino da competência em favor do Juízo perante o qual 

tramitou a primeira demanda entre as partes, autos nº 8032679- 

67.2019.811.0001 do 2º JEC, no caso, extinta sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 286, inciso II, do CPC. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020959-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DOS SANTOS REIS OAB - MT25053/O (ADVOGADO(A))

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020959-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARMINDA CORREA DA COSTA REQUERIDO: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A relevância do fundamento 

está na demonstração em tese de conclusão do curso de Tecnólogo de 

Gestão Pública perante à Reclamada, e afirmação da parte Reclamante 

que ausência de entrega do respectivo diploma registrado. O justificado 

receio de ineficácia do provimento final encontra-se no fato de que, a 

parte Reclamante não pode ser privada em receber o DIPLOMA, entre 

outros documentos escolares, por se constituírem indispensáveis ao seu 

ingresso no mercado de trabalho. Isto posto, com fundamento no art.84, 

§3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela cautelar, para o fim de 

determinar que a parte Reclamada entregue o diploma de conclusão do 

curso de Tecnólogo de Gestão Pública à parte Reclamante no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo crime de desobediência. 

Evidenciando a relação de consumo e respectiva hipossuficiência, defiro 
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desde já a inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019006-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA REZENDE GRAPIUNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019006-29.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CARLA REZENDE GRAPIUNA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Cuida-se de pedido liminar formulado, onde a parte reclamante 

pretende a concessão da medida para que a reclamada “cancele os 

cartões de créditos atribuídos indevidamente a requerente, bem como 

deixe de descontar da sua conta-corrente (c/c 045707-8, ag. 2117) as 

respectivas anuidades, sob pena de multa diária” (sic). Com efeito, para a 

concessão de medida de urgência deve restar caracterizado nos autos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Em síntese, a requerente alega 

que desde o mês de junho/2019 a requerida realiza descontos em sua 

conta corrente, provenientes das anuidades de cartão de crédito, 

contudo, argumenta que os valores são indevidos, tendo em vista que tais 

serviços não foram contratados. Por se tratar de relação consumerista e o 

consumidor hipossuficiente - além de se tratar de fato negativo - a 

alegação da parte reclamante reveste-se de uma presunção apriorística, 

sujeita ao contraditório postecipado e à prova nele produzida. Aí resta 

configurado o fumus boni iuris. Acerca do periculum in mora, esse resta 

apontado pelos prejuízos que experimenta com a cobrança supostamente 

indevida. Não se cogita em irreversibilidade do provimento, porquanto 

poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso 

implique em impossibilidade de retornar ao status atual. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para o fim de DETERMINAR 

que a reclamada suspenda a cobrança das anuidades vindicadas nestes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Arbitro, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Considerando, a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017811-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELY FERNANDA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017811-09.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAFAELY FERNANDA LINO REQUERIDO: CLARO S.A 

Cuida-se de pedido liminar formulado, onde a parte reclamante pretende 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Em síntese, a parte autora 

argumenta que o valor de R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos) é 

indevido, uma vez que sua linha telefônica fora cancelada no ano de 2018, 

assim como não houve a contratação do plano de televisão por 

assinatura, gerando o valor descabido de R$ 214,37 (duzentos e quatorze 

reais e trinta e sete centavos). Contudo, em consulta realizada ao Sistema 

CDL, extrai-se: ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B 

A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: 

CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: RAFAELY 

FERNANDA LINO DATA NASCIMENTO: 01/11/1996 CPF: 051.455.821-02 --

----------------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / 

MT ------------------------------------------- * CREDOR: MODA VERAO 

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 18/04/2017 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 0004729415/P001 VALOR: 57,80 

DATA INCLUSAO: 04/06/2017 * CREDOR: MODA VERAO ENT.ORIGEM: 

CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 18/04/2017 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 0038420003/P001 VALOR: 32,40 DATA INCLUSAO: 

04/06/2017 * CREDOR: MODA VERAO ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT 

D A T A  V E N C I M E N T O :  2 3 / 0 3 / 2 0 1 7  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 0037915503/P003 VALOR: 38,00 DATA INCLUSAO: 

04/06/2017 * CREDOR: MODA VERAO ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT 

D A T A  V E N C I M E N T O :  2 3 / 0 4 / 2 0 1 7  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 0037915503/P004 VALOR: 40,80 DATA INCLUSAO: 

04/06/2017 ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

GRACOM SCHOOL OF VISUAL EFFECTS ENT.ORIGEM: CDL - SAO LUIS / 

MA DATA VENCIMENTO: 08/07/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 216775 VALOR: 1.549,50 DATA INCLUSAO: 

29/11/2019 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/07/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 00000000000081596359 VALOR: 1.222,89 

DATA INCLUSAO: 24/08/2019 ------------------------------------------- 

ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM -----

-------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - SAO LUIS / MA 

ENDEREÇO: RUA DA ESTRELA, 508 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO LUIS 

/ MA * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA 

PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO NORTE 

CIDADE: CUIABA / MT ------------------------------------------- RESULTADO ---

---------------------------------------- >Consta(m) um total de 6 registro(s) , 

sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). --------------------------------

----------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) 

credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.204.494.097-6 17/12/2019 

15:54:31-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Deste 

modo, verifico que a liminar pleiteada perdeu o objeto, uma vez que não 

consta a restrição discutida nestes autos. Considerando, a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021224-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021224-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZIMAR ALVES DE SOUSA REQUERIDO: OI S.A Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela antecipada nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c.Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrada a 

existência do contrato de prestação de serviço de telefonia, a cobrança 

realizada em valor superior e em endereço diverso da parte Reclamante, 

qual seja: Rua Janio Mauro da Silva, 7, Qd 66, bairro Novo Paraíso II, CEP 

78055-722, Cuiabá/MT, e na prova (ainda que mínima), oportunizada pela 

parte Autora indicando os respectivos protocolos de ligações pelos quais 

impugnou a referida cobrança e solicitou o devido cancelamento. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 
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de manter ativa a cobrança por serviço de telefonia móvel em endereço 

desconhecido e diverso de seu domicílio, e sua consequente exigibilidade, 

bem como, pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

imediata suspensão do contrato de prestação de serviço de telefonia e do 

serviço no endereço: Rua Janio Mauro da Silva, 7, Qd 66, bairro Novo 

Paraíso II, CEP 78055-722, Cuiabá/MT; b) suspenda a cobrança de débitos 

decorrentes do endereço: Rua Janio Mauro da Silva, 7, Qd 66, bairro Novo 

Paraíso II, CEP 78055-722, Cuiabá/MT; e, c) se abstenha de inserir o nome 

da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos 

autos, e caso tenha inserido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Ainda, antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito-II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021389-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAR ESPIRITA CHICO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c/c 

inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material, com pedido 

liminar”, na qual busca o reclamante que a reclamada suspenda a 

cobrança das faturas, bem como mantenha o fornecimento de água. 

Conforme disposição expressa do art. 300 do CPC, para que se possa 

conceder a tutela de urgência, faz-se imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

ocorrem. Exsurge dos autos, que o reclamante está discutindo duas 

faturas, referente aos meses de outubro/2019 e novembro/2019, 

respectivamente no valor de R$ 295,01 (duzentos e noventa e cinco reais 

e um centavo) e R$ 775,33 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e 

três centavos). Argumenta que o valor cobrado não condiz com seu 

consumo mensal. O fornecimento de água é de serviço público, porque ela 

é um bem indispensável. O perigo de dano é patente, uma vez que se trata 

de serviço essencial, bem como a obrigação de fornecimento adequado 

do serviço está prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 

Por tais razões, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de 

DETERMINAR que reclamada se abstenha de interromper o fornecimento 

de água na matrícula nº 333681-6, desde que seja pelo débito discutido 

nos autos, bem como suspenda a cobrança das faturas de outubro/2019 

e novembro/2019. Arbitro, desde já, para o caso de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Considerando, a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação e da audiência de conciliação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021260-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021260-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIANE FERREIRA LOPES REQUERIDO: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida a qual demonstra que 

mesmo diante do adimplemento do débito objeto da negativação 

permanece a restrição nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida 

restrição nos bancos de dados de proteção. Isto posto, com fundamento 

no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, exclua o nome da parte 

Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021365-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE FARIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO OAB - MT0017846A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021365-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANO DE FARIA ARRUDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na afirmação da parte Reclamante de que contratou os 

serviços da Requerida e que posteriormente realizou o pedido de rescisão 

em razão do não funcionamento do aparelho Modem, e na prova (ainda 

que mínima), oportunizada pela parte Autora indicando os respectivos 

protocolos de ligações pelos quais solicitou o reparo do serviço e por fim o 

cancelamento. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança de multa, em tese indevida, 

obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, com fundamento no art. 

84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda os termos do 

contrato noticiado na inicial; b) suspenda as cobranças do referido 

contrato; c) exclua o nome da parte Reclamante dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004414-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORIANO GRZYBOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004414-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLORIANO GRZYBOWSKI REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Floriando Grzbowski em 

desfavor Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 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, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

1 - Da retificação do polo passivo da ação A parte requerida requer a 

retificação do polo passivo da ação, para que passe a constar Gol Linhas 

Aéreas S.A, CNPJ nº. 07.575.651/0001-59 como parte do feito, pois esta é 

a pessoa jurídica responsável pelo transporte aéreo. Defiro, pois, o pedido 

formulado. Procedam-se as devidas correções. Mérito. Noticia o 

requerente, em síntese, que comprou passagem aérea para o dia 

23.04.2019, de São Paulo – Cuiabá, com embarque previsto às 10h00 e 

chegada às 11h15, contudo, o voo foi cancelado sem aviso prévio, 

tampouco justificado. Informa que foi realocado em outro voo com partida 

prevista às 16h50 e chegada prevista às 18h10, isto é, com 07 (sete) 

horas de diferença do voo original. Relata, também, que no voo original 

sua bagagem já estava incluída, todavia, em razão da realocação 

desembolsou R$ 60,00 (sessenta reais) para a referida providência. Deste 

modo, pugna pela restituição do valor em dobro e indenização por danos 

morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A requerida, em 

defesa, alega que ocorreu ínfimo atraso inicial da aeronave por motivos de 

tráfego aéreo, que resultou na perda da conexão. Afirma que prestou todo 

auxílio necessário ao requerente, inexistindo comprovação de prejuízos. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, restou demonstrado o não-cumprimento do contrato 

de transporte na forma como convencionada. Assim, caracterizado está o 

defeito do serviço 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, 

independentemente 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 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 não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Deste 

modo, as justificativas apresentadas não afastam a responsabilidade da 

empresa requerida. Neste sentido, transcrevo julgados da Turma Recursal 

Única deste Estado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ATRASO DO VOO - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO 

– EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Alegação da parte recorrente de que o atraso se deu devido ao tráfego 

intenso, não possui o condão de afastar a responsabilidade do 

transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica 

como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e 

configura dano moral ?in re ipsa?. 1. Dano moral evidenciado, porquanto 

os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros 

dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros 

do transporte aéreo. 1. Com relação ao valor indenizatório a título de 

danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser 

mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em 

conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, 

servindo para compensar as partes recorridas pelos transtornos sofridos, 

sem lhes causar enriquecimento ilícito. 1. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(RI n. 0055475-28.2018.811.0001, Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira, 

julgamento em 19.07.2019) RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 

VOO COMERCIAL. CANCELAMENTO NO TRECHO DE IDA. 

REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 

APROXIMADAMENTE VINTE E UMA HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO 

FINAL ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO INICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO 

INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. 

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no 

cancelamento do voo de ida e num atraso de aproximadamente 21 (vinte e 

uma) horas para chegar ao destino final, não possui o condão de afastar 

o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade 

empresarial desempenhada, fato que configura falha da prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, 

decorrentes dos transtornos, cansaço e desconforto sofridos. (...) 4. A 

sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 8.000,00, a 

titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser 

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 as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (RI n. 

0013186-46.2019.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgamento em 28 de junho de 2019) No caso concreto, a chegada do 

requerente ao destino final somente ocorreu às 18h10, do dia 23.04.2019, 

ou seja, com uma diferença de 07 (sete) horas do voo original, o que 

ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da 

vida cotidiana, revelando danos de ordem moral ao consumidor. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e 

razoável a condenação da requerida 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 requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao pedido material, tenho que merece 

parcial provimento, pois o requerente teve que pagar taxa de despacho de 

bagagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) de modo indevido, já que o 

bilhete inicialmente adquirido lhe dava o direito de despachar uma bagagem 

de até 23 Kg. No entanto, deverá a restituição ocorrer na forma simples, 

visto que a hipótese em exame não se encaixa nos moldes do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor, não importando em má-fé e por 

considerar que houve mero descumprimento da relação contratual. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) condenar a 

requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir 

da citação válida; b) determinar que a requerida restitua a importância de 

R$ 60,00 (sessenta reais), na forma simples, a título de danos materiais, 

valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo 

prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Determino a retificação do polo passivo da ação, a fim de conste 

o nome da pessoa jurídica Gol Linhas Aéreas S.A, CNPJ nº. 

07.575.651/0001-59. Sem custas e sem honorários (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 S E N T E N Ç A Homologo o projeto 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005905-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005905-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Alessandro Paulo 

de Oliveira em face de Telefônica Brasil S.A. 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. Preliminar – Falta de Interesse de Agir A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. Mérito 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 da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. A parte Reclamante alega não possuir 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito no 

valor de R$ 76,69 (setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), que 

foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Embora este Juízo aceite a 

utilização de telas sistêmicas dentro do conjunto probatório em vista da 

evolução das formas de relação contratual, no presente caso não há 

elementos que permitam concluir a existência do negócio jurídico entre as 

partes, haja vista que apenas um débito foi pago até o momento. Desse 

modo, entendo pela fragilidade dos argumentos da reclamada e, por 

consequência, opino pela declaração de inexistência dos débitos 

discutidos na lide. 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. Logo, impõe-se a declaração de inexistência do débito. Por outro 

lado, infere-se que a parte requerente juntou extrato de negativação no ID 

23242779, emitido em 22.08.2019, às 16h39, no qual constam 10 (dez) 

registros, sendo 04 (quatro) inscrições anteriores a discutida na lide e 05 

(cinco) inserções posteriores. Com isso, muito embora indevida a 

negativação do nome do consumidor, não há que se falar em danos 

morais, quando preexistente outras inscrições. Assim, a inscrição feita 

pela parte reclamada não importa em abalo/prejuízo para a parte autora a 

ensejar o dever de indenizar, consoante a Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição ressalvado o direito ao cancelamento”. Registra-se, 

ainda, que não há prova da ilegitimidade dos referidos débitos em face ao 

alegado pela parte autora, ônus de sua incumbência. Nesta linha, julgado 

da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS 

QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APONTAMENTOS ANTERIORES. 

SÚMULA N. 385/STJ. DANO MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando a Corte local 

pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões 

suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, 

em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385/STJ. 3. "Para que se 

afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por 

danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das 

inscrições" (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/06/2018, DJe 21/08/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019) Deste modo, 

importa apenas o cancelamento da inscrição, encontrando óbice o pedido 

de indenização por danos morais, tendo em vista a condição anterior da 

parte autora (anotação preexistente). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 76,69 (setenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos). Transitada em julgado, no caso de 

permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e sem honorários (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 S E N T E N Ç A Homologo o projeto 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BRAGA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005833-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CESAR BRAGA VIANA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Júlio Cesar Braga Viana em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. Preliminar 1 - Do 

Valor da Causa O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. Na hipótese concreta, 

havendo representação técnica por advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Entendo, portanto, pela fixação do valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta 
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e nove mil e novecentos e vinte reais), correspondente a 40 salários 

mínimos. 2 – Falta de Interesse de Agir A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. 3 - 

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova A relação em exame 

enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. 4 - 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. Mérito 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 da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 149,20 (cento e 

quarenta e nove reais e vinte centavos), que foi incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito. No entanto, em contestação a parte ré logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico referente ao uso do serviço, 

bem como a obrigação de pagar o débito inadimplido. Assim, trouxe aos 

autos elementos desconstitutivos do direito pleiteado mediante a 

apresentação do termo de adesão e contratação de serviços, 

devidamente assinado pela parte autora e acompanhado de cópia do 

documento pessoal. Quanto à assinatura aposta no contrato, se mostra 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança 

na assinatura apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa 

aludido recurso. 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. Por outro 

lado, não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 

80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, 

considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que 

não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por 

consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, 

da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Por fim, é de 

se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a situação é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Inexiste formulação de pedido contraposto. Ante o exposto, 

DETERMINO a correção do valor dado à causa para R$ 39.920,00 (trinta e 

nove mil, novecentos e vinte reais) e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,. Sem custas 

e sem honorários (artigos 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. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no 

sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013022-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE DOS SANTOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013022-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LENICE DOS SANTOS VASCONCELOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com 

a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida que alega ser 

indevida. Após contestação, a parte Reclamada junta termo de confissão 

de dívida devidamente assinado, a justificar a contratação do serviço e 

respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 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. - DO VALOR 

DA CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

título de dano moral (indicação a menor), em evidente descumprimento do 

art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, remetendo à 

necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do mesmo Código, 

para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da 

causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), 

correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data da 

distribuição da ação. Mérito - principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré. De outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se 

da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, 

alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 
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abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. 

Ante o exposto, o deferimento do pedido contraposto é consequência 

lógica. Isto posto, fixo o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais), que deve ser corrigido no sistema Projudi e, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante a 

pagar à Reclamada o valor de R$ 245,77 (duzentos e quarenta e cinco 

reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. 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. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011835-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELL PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011835-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JEAN MARCELL PEDROSO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. A 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 relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 308,64 (trezentos e oito 

reais e sessenta e quatro centavos), que ensejou anotação junto ao 

SPC/SERASA. 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. - Necessidade de juntada do extrato original do 

órgão Negativador. A Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, 

apresentar o extrato a corroborar possível defeito daquele vindo com a 

inicial. Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, de plano, a 

reclamação. Rejeito a preliminar. - Do Comprovante de Endereço. Apesar 

da ausência de comprovante de endereço em nome próprio, a 

documentação consignada à exordial permite inferir e existência de 

relação jurídica do Reclamante com o terceiro indicado (sua genitora), 

suprindo tal requisito. Assim, rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 
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revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, insta 

consignar que a parte Reclamante possui negativações preexistentes, 

sendo discutidas em juízo (autos nº 1011818-82.2019.8.11.0001 – 4º 

JEC), sem decisão definitiva, o que não demonstra certeza de ilegitimidade, 

fazendo incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. Nesse 

sentido: “... Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição de 

recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas -, nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis 

Felipe Salomão – j. 30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS 

PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS 

DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz 

ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 10/05/2017) Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 308,64 (trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos); b) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral; c) determinar à Empresa 

Reclamada que promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos 

Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo 

de 5 (cinco) dias; e, d) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012384-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012384-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FABIANA FERNANDA DA CUNHA REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... 

Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao SPC por uma dívida que alega 

desconhecer; - que não possui relação jurídica com a Reclamada. Em 

defesa, a parte Reclamada junta documentos (ficha de cadastro 

devidamente assinada pela promovente; documentos pessoais e 

comprovante de endereço consignados no momento da contratação; 

termo de entrega dos produtos e histórico de inadimplência), a justificar a 

contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte 

Reclamante. Fundamento e decido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer impugna os 

documentos colacionados pela Ré, restando evidente a existência de 

relação jurídica entre as parte e do débito trazido à controvérsia. Pedido 

contraposto. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando 

conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela parte 

Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de 

quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua 

procedência no valor de R$ 78,34 (setenta e oito reais e trinta e quatro 

centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, 

deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de 

condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$ 78,34 

(setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar do 

respectivo vencimento, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do NCPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

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. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011912-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENDIX BENEDITA FERREIRA DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011912-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BENDIX BENEDITA FERREIRA DA SILVA MAIA REQUERIDO: CLARO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a Reclamante: - que 
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era titular da linha de telefone fixo sob o nº (65) 3057-2242, inicialmente 

sob a operadora VIVO; - que em 17/09/2019 firmou contrato com a 

Reclamada visando a portabilidade do terminal telefônico além da 

contratação de outros serviços em pacote; - aduz que a Reclamada não 

cumpriu o contrato de portabilidade; - que não está usufruindo de sua linha 

telefônica desde então; Assim, requer o cumprimento da proposta de 

portabilidade do serviço e indenização por danos morais. A Reclamada, 

por sua vez em sede de defesa aduz que está impossibilitada de cumprir a 

oferta, pois o número telefônico encontra-se “vago”, ou seja, foi 

cancelado pela operadora doadora (VIVO). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar Da Ilegitimidade Passiva A 

Reclamada suscita não possuir legitimidade passiva ad causam, posto que 

a linha telefônica, antes de se efetivar a portabilidade, foi cancelada pela 

operadora doadora. Todavia, em se tratando de procedimento de 

portabilidade de serviços de telecomunicações, com fulcro no teor do 

artigo 18 do CDC e no artigo 31 do RGP (Regulamento Geral de 

Portabilidade, Res. 460/2007/Anatel), tanto a operadora doadora quanto a 

receptora são responsáveis solidariamente pelo sucesso na conclusão do 

referido procedimento. Tendo a Reclamada constatado a impossibilidade 

de cumprir o termo, deveria ter notificado a doadora no prazo de 

autenticação (art. 49, Res. 460/2007/Anatel), ou ter informado a 

consumidora eventuais motivos de recusa, na forma do artigo 51 do 

mesmo Ato Normativo, contudo, preferiu a parte se manter inerte. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE 

NUMÉRITO. SUSPENSÃO IDO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

OPERADORA DOADORA. Em se tratando de pleito de reparação de danos 

fundado na ocorrência de falha em procedimento de portabilidade 

numérica, respondem solidariamente perante o consumidor tanto a 

operadora doadora, quanto a receptora da linha, nos termos do art. 7º, 

parágrafo único, do CDC. Precedentes jurisprudenciais. (...) (TJRS - AC: 

70051315794 RS , Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de 

Julgamento: 22/10/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 31/10/2012). Grifei. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELEFONE CELULAR INOPERÁVEL. 

PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE CHAMADAS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RECEPTORA E 

DOADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. MINORAÇÃO. ART. 20 § 4º DO CPC. Em 

decisão monocrática, provido em parte o recurso. (TJRS Apelação Cível 

Nº 70047772074, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/04/2012). Grifei. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO - PORTABILIDADE - RESOLUÇÃO Nº 460/07 DA ANATEL - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONCESSIONÁRIAS (RECEPTORA 

E DOADORA) PELA MIGRAÇÃO. Nos termos da Resolução nº 460/07 da 

ANATEL, a responsabilidade pela portabilidade numérica é de ambas 

operadoras do serviço (doadora e receptora).EMBARGOS ACOLHIDOS, 

MAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. (TJSP - ED: 

593843920108260002 SP 0059384-39.2010.8.26.0002, Relator: Antonio 

Nascimento, Data de Julgamento: 13/06/2012, 26ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/06/2012). Grifei. Portanto, a parte 

reclamada, embora seja a empresa receptora no procedimento de 

portabilidade, é igualmente responsável pelos danos ocasionados à parte 

Reclamante. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, a manutenção da inversão do 

ônus da prova deferida no id. 25032537 é a medida mais escorreita, de 

modo que caberia à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, restou incontroverso nos autos o 

descumprimento do contrato de portabilidade havido entre as partes, bem 

como a impossibilidade de a Reclamante usufruir dos meios de 

comunicação, por meio de seu terminal de telefonia fixa, além da 

frustração e angústia decorrente deste fato, são suficientes para a 

configuração do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). Nesse sentido: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONSUMIDOR - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - 

CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO QUE ENSEJA O PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade civil do 

fornecedor é objetiva, pois que a sua condição de prestadora de serviços 

lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, 

incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé 

objetiva para com o consumidor. Comprovada a falha do serviço prestado 

pela recorrente, a qual bloqueou a linha de telefone da consumidora, 

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. Considerando o caráter compensatório e dissuasório da 

medida e, em face da análise conjunta da condição social e econômica do 

lesado, bem como da repercussão do dano, necessária se torna a 

redução do valor da condenação arbitrado a título de danos morais, a fim 

de adequar a medida aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. (RNEI, 3092/2010, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 13/08/2010, Data da publicação no DJE 

10/03/2011) Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço, 

resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de 

nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). No caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial 

“in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para: a) 

confirmar a antecipação de tutela deferida na id. nº 25032537; b) 

determinar que a Reclamada adote a medidas necessárias para promover 

a portabilidade do terminal telefônico nº (65) 3057-2242, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pelo descumprimento; e, c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação 

válida e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ); extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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Parte(s) Polo Ativo:

ADERCILIO RODRIGUES BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011934-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADERCILIO RODRIGUES BISPO REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade das cobranças de serviços atribuídas à parte 

Reclamante, haja vista a alegação de inexistência de vínculo contratual 

entre os litigantes. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova (já deferida no id. 25082300), cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas e faturas”, 

isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Por fim, embora o 

fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento 

contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, principalmente ao se analisar a 

ausência de efetivo pagamento da cobrança e a inexistência de 

apontamento junto aos órgãos de restrição. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM 

VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333,II, CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS 

DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA 

FORMA SIMPLES, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 

3º, IV, DO CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA 

INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem 

Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015). Grifei. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela 

anteriormente deferida nos autos; b) reconhecer a inexistência de relação 

jurídica da parte Reclamante com o serviço prestado no terminal telefônico 

nº (65) 9 9272-1347; c) declarar ilegítima a cobrança dos débitos relativos 

à referida linha telefônica; d) determinar: d.1) a imediata suspensão do 

serviço na referida linha em nome da parte Reclamante, se já não foi feito; 

d.2) a exclusão no nome/CPF da parte Reclamante do contrato de 

prestação de serviço que deu origem aos débitos discutidos; d.3) 

cancelamento de todas eventuais despesas/cobranças decorrentes, em 

nome da parte Reclamante; e) indeferir o pedido de indenização por dano 

moral; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012019-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A 

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 relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a 

origem do débito no valor de R$ 1.572,31 (um mil quinhentos e setenta e 

dois reais e trinta e um centavos), que ensejou anotação junto ao SPC. 

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 Do 

valor da causa O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

título de dano moral (indicação a menor ou por omissão) e material, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 

292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais), correspondentes a 40 (quarenta) salários 

mínimos vigentes à data da distribuição da ação. Mérito Inexiste vício a 
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obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, insta 

consignar que a parte Reclamante possui negativações preexistentes, 

sendo discutidas em juízo (autos nº 1012010-15.2019.8.11.0001 – 2º JEC; 

e 1012016-22.2019.8.11.0001 – 4º JEC), a primeira em curso e a segunda, 

extinta sem resolução de mérito, o que não demonstra certeza de 

ilegitimidade, fazendo incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. 

Nesse sentido: “... Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas -, nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis 

Felipe Salomão – j. 30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS 

PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS 

DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz 

ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 10/05/2017) Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais), que deve ser corrigido no 

sistema PJE; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.572,31 

(um mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos); c) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral; d) determinar à Empresa 

Reclamada que promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos 

Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo 

de 5 (cinco) dias; e, e) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012060-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEU SAUVEUR GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012060-41.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DIEU SAUVEUR GABRIEL REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da assinatura (falsificação), conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia grafotécnica, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. Isto posto, com 

fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. 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 à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012065-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAFAELA BARBOSA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012065-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDA RAFAELA BARBOSA DE REZENDE REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da assinatura (falsificação), conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia grafotécnica, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. Isto posto, com 

fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. 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 à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012129-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

na vdd ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012129-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. 

O caso se refere a reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais formulada pela parte 

Reclamante, visando ver-se compensada pela falha na prestação de 

serviços da Reclamada ante a cobrança indevida de valores e 

consequente negativação. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por uma 

dívida que alega desconhecer; pois segundo afirma, não possui débitos 

com a reclamada. Em defesa a Reclamada aduz que ao contrário do que 

sustenta a parte Reclamante, esta mantém sim uma relação jurídica com a 

empresa Reclamada, sendo uma de suas correntistas e tendo contratado 

serviços de cartão de crédito, restando inadimplente com o pagamento 

das respectivas faturas. A fim de corroborar suas alegações a 

Reclamada apresentou o Termo de Adesão devidamente assinado pelo 

promovente, bem como o histórico de inadimplência. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar Da revelia. Apesar de 

devidamente citada e de ter comparecido na audiência de conciliação, a 

Reclamada deixou de apresentar defesa no prazo legal, razão pela qual, 

nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil reconheço a revelia. 

Entretanto, segundo dispõe o artigo 354 do CPC, a revelia não produz 

efeito quando: o litígio versar sobre direitos indisponíveis; a petição inicial 

não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; ou ainda, quando as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Desta forma, a ocorrência da revelia não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve sempre o 

Juiz verificar se há fundamento no direito pleiteado pela parte autora. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. 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, não comprova a sua regularidade/adimplência perante o 

contrato reconhecidamente havido entre as partes. Em que se pese a 

existência de relação de consumo, cabe consignar que a inversão do 

ônus da prova não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não ocorre no presente 

caso, mormente ante à impossibilidade da Ré em apresentar provas de 

conteúdo negativo, que por sua natureza são insuscetíveis de 

transferência. A Reclamada por sua vez comprovou satisfatoriamente a 

existência de vínculo contratual e de pendências em aberto. 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. Impende registrar ainda que, cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Isto posto, 

reconheço a revelia da Reclamada, contudo, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 453 de 700



c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011873-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR CANDIDO ANJOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011873-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCO CESAR CANDIDO ANJOS DA COSTA REQUERIDO: OI S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA 

por uma dívida no valor de R$ 267,41 (duzentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e um centavos); que não possui relação jurídica com a 

Reclamada e não recebeu qualquer notificação sobre o débito. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

(já deferida no movimento 10.1), cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou 

“faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, 

conforme extrato do órgão de restrição, colacionado à petição inicial, está 

registrada a existência de outras negativações em nome da parte 

Reclamante junto ao SCPC, inclusive anteriores àquela discutida nos 

autos, o que impede, no caso concreto, a configuração de dano 

decorrente da falha na prestação do serviço. Aplicável, no caso, a Súmula 

385 do STJ. “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA 

PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao 

deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou 

negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" 

(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham 

sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros 

restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau 

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. 

REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às 

ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 

4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão 

MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 267,41 (duzentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e um centavos); b) indeferir o pedido de indenização por dano 

moral; c) determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do nome 

da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida 

discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; e, d) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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Processo Número: 1012008-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR GOMES HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012008-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WALMIR GOMES HONORATO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A 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 relação jurídica 

com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do apontamento 

efetuado pela Reclamada junto ao SCPC no valor de R$ 128,88 (cento e 

vinte e oito reais e oitenta e oito centavos). 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 Do valor da causa O 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a título de dano 

moral (indicação a menor ou por omissão) e material, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, 

remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do 

mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, 

o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais), correspondentes a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data 

da distribuição da ação. Necessidade de juntada do extrato original do 

órgão Negativador. A Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, 

apresentar o extrato a corroborar possível defeito daquele vindo com a 

inicial. Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, de plano, a 

reclamação. Rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. No caso concreto, o 

fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe 

de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais), que deve ser corrigido no sistema PJE; b) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 128,88 (cento e vinte e 

oito reais e oitenta e oito centavos); c) determinar à Empresa Reclamada 

promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos 

Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 

(cinco) dias; d) condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, f) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021233-89.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANDERSON ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de “ação revisional de contrato de 

empréstimo c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais com 

pedido de antecipação de tutela”, onde a parte reclamante requer, em 

sede liminar, que a reclamada suspenda a exigibilidade dos pagamentos. 

Em síntese, a parte autora argumenta que entabulou contrato de 

empréstimo na modalidade crédito pessoal, registrado sob o nº 

877701778, no valor de R$ 7.719,66 (sete mil setecentos e dezenove 

reais e sessenta e seis centavos), com suas parcelas debitadas 

diretamente em seus proventos. Contudo, a requerente alega que foi 

verificado “uma abusiva e acentuada desproporção no que fora 

anteriormente pactuado entre as partes” (sic). Diante dos fatos e 

fundamentos contidos nos autos, tem-se a necessidade de reconhecer a 

incompetência dos Juizados Especiais para julgar o processo. A 

competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3º, da Lei 

9.099/95, in verbis: 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; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - 

as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo. Neste sentido, também dispõe o Enunciado 

54, do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Assim, em que pese à relação existente entre as partes ser de 

natureza consumerista, verifico que no presente caso será necessária à 

realização de prova pericial, pois os documentos juntados aos autos não 

são suficientes para uma conclusão segura quanto à relação dos defeitos 

alegados pelo autor. É sabido que quando para a solução da lide, a prova 

pericial técnica parece indispensável para o julgador e quando o exame 

das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa 

escapa da competência do Juizado Especial, porquanto, os princípios da 

simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com 

causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo 

ser analisada pelo julgador, caso a caso. Diante da complexidade da 

causa, pois é necessária a produção de prova pericial, sendo que tal 

circunstância contraria o disposto no art. 3º, da Lei nº 9.099/95, que 

estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas cíveis 

de menor complexidade, cabe ao Juiz do Juizado Especial declarar-se 

incompetente, de ofício, ou mediante requerimento da parte. Pelo exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito em 

razão da complexidade da causa e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro nos 

artigos 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021303-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE GUARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência da 

ação. É sabido que o pleito de desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implica na extinção do processo sem resolução 

do mérito, conforme disposto no enunciado nº 90 do FONAJE. Dessa 

forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021205-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (REQUERENTE)

ZACARIAS FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

DANILO DE MORAES ROCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR G ESPER & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021205-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANILO DE 

MORAES ROCATTO e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS POLO PASSIVO: VICTOR G ESPER & 

CIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021214-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARCIA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021214-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZA MARCIA 

CONCEICAO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGUINALDO 

ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009380-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DAYANE JESUS DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIELLY MAGNO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EMILIA HANNA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009380-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - MT24421-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 11:00, que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 
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Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014304-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANELZA DE JESUS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA OAB - MT25316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014304-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - MT25316/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 11:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012327-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RODRIGUES GALVAO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1012327-13.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - MT16449-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012720-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FARIAS DE VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1012720-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: 

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - MT23786-O, ELISSON 

APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - MT12937-O, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se quanto a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021231-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021231-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES ALVES OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021236-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021236-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BIANCA MARIA 

DE OLIVEIRA SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021237-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA JULIANY CASTRO DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021237-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA 

JULIANY CASTRO DE SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021164-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE CECILIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PROCESSO: 1021164-57.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: SILVANETE 

CECILIA DA SILVA RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021245-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021245-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL DE 

OLIVEIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFONSO VICENTE 

DE OLIVEIRA GOMES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021252-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021252-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO NUNES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021255-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021255-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESUINO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: BANCO CSF 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021279-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RUDOLFO SCHNEIDER DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021279-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

RUDOLFO SCHNEIDER DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA POLO PASSIVO: METRONORTE 

COMERCIAL DE VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021291-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021291-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO 

LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA POLO PASSIVO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002978-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE CONFIANÇA FORMATURAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002978-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 

14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021295-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021295-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY SALES 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021306-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA URTADO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021306-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZANGELA 

URTADO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021310-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021310-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

DOS SANTOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021323-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE QUEIROZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021323-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA DE 

QUEIROZ LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018882-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MAYSSA ALVES PRADO 04068452121 (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021325-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021325-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015192-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SOUZA MATOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011635-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021336-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.L.A FERREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021336-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUCILEI CAMPOS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KESSIA NAYANNE 

AMARAL MATOS POLO PASSIVO: A.L.A FERREIRA EIRELI - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 
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11/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021339-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021339-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DIVINA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012076-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES DIAS LEITE (REQUERIDO)

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Diante do teor das certidões (id 27461511 e id 27316176 ) de que 

o endereço encontra-se na Zona 1 e a outra de que pertence a Zona 2, 

diligencie o Sr. Gestor junto à Central de Mandados para que haja 

definição quanto à Zona a que pertence o endereço a fim de que possa 

ser cumprido o mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014019-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO JOVELINO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cumpra-se o despacho (id 27478722). TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008975-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACIR BENEDITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDEIROS E VIANA COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008975-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DORACIR BENEDITO PEREIRA REQUERIDO: MEDEIROS E 

VIANA COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Vistos, 

Redesigne-se, conforme pauta do Juízo. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de dez dias, informar o endereço atualizado do promovido, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015803-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA FAVARETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVIS POSSAGNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015803-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO SILVA FAVARETE REQUERIDO: DEVIS 

POSSAGNO Vistos, Indefiro o pedido de ID. 27463413. Aguarde-se 

audiência de conciliação já agendada. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013110-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013110-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENE GONCALVES DE ARRUDA REQUERIDO: UNIMED DE 

GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, Intime-se a 

parte promovente para se manifestar quanto a petição juntada no ID. 

27472494, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021127-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO DE ALMEIDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021127-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ PAULO DE ALMEIDA CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado e instrumento do mandato. Anoto para tanto o prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008332-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008332-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO MARIANO DA CUNHA REQUERIDO: REPUBLICA 

COMUNICACOES LTDA - EPP Vistos, Intime-se a parte promovente para 

comprovar a relação do Sr.PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE com a empresa 

promovida, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010137-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010137-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Em respeito ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, intime-se a parte promovente para que se 

manifeste quanto ao documento juntado após apresentação da 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021294-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GERMOGESCHI (EXECUTADO)

ANICE MARIA ISKANDAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021294-47.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: ANICE 

MARIA ISKANDAR, SANDRA REGINA GERMOGESCHI Vistos, Cite-se a 

parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020937-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YARA FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020937-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

YARA FATIMA GONCALVES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos de 

identificação pessoal, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019436-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARIO CHINIKOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019436-78.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS EXECUTADO: EDSON MARIO CHINIKOSKI 

Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o exequente 

para que proceda à apresentação do original do título de crédito à 

Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021155-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REQUERIDO)

U. N. N. I. D. S. C. D. T. M. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021155-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

AMANDA PIRES COSTA - MT18614-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 

10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008975-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACIR BENEDITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDEIROS E VIANA COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008975-47.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SARA 

PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - MT0018879A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/12/2019 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021356-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021356-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

ALEXANDRE OLIVEIRA MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MANOEL DIOZ SILVA NETO POLO PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DO 

PARA S.A. - CELPA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010137-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010137-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - MT19119/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/11/2019 Hora: 17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021366-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021366-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

CESAR CARTANA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO CALVO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021371-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VITALINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021371-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

VITALINA DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012678-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1012678-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAQUEL MARCONDES - MT14214/O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 

15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018368-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1018368-93.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: OSIANE 
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RODRIGUES MACEDO - MT15420-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 

15:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021356-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021356-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA MELO REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, e instrumento do mandato, porquanto a procuração e 

substabelecimento juntados apresentam outorgados diversos do 

advogado cadastrado no Sistema. Anoto para tanto prazo de 05 (cinco) 

dias sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021205-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (REQUERENTE)

ZACARIAS FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

DANILO DE MORAES ROCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR G ESPER & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos o comprovante de endereço dos 

autores Zacarias Ferreira Dias e Gleyde Kelly Guerreiro Dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021397-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021397-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

APARECIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAMEDE LIMA PARREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016065-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA (EXECUTADO)

FABRICIO TORBAY GORAYEB (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de certidão de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006507-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021419-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021419-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE 

BARBOSA JERONIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E 

TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006682-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005904-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RANZULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006548-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEY PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008271-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007373-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDO FRANCISCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020991-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT24739/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 27501287. Em complementação a 

decisão liminar deferida no ID. 27470517, o produto, objeto da lide, possui 

as seguintes características: COOCKTOP GOURMAND INOX - código 

BDK90DR e, FORNO ELÉTRICO GOURMAND EMBUTIR - código BOC60BR. 

Assim, DEFIRO a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte 

reclamante para o fim de DETERMINAR à reclamada que promova a 

substituição do produto adquirido pelo COOCKTOP GOURMAND INOX - 

código BDK90DR e FORNO ELÉTRICO GOURMAND EMBUTIR - código 

BOC60BR em perfeito estado de funcionamento. Anoto o prazo de 10 

(dez) dias para o cumprimento da deliberação. Fixo, desde já, para a 

hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021214-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARCIA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

pela qual pretende a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela 

para o fim de suspender a exigibilidade da fatura referente ao mês de 

agosto/2018 e outubro/2019, bem assim se abstenha de efetuar o corte de 

energia da UC nº 6/1420166-9 em razão das referidas faturas. Defiro a 

concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que apontam 

significativa diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato 

que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. No que tange à fatura 

referente ao mês de agosto/2018, junta a autora comprovante de 

pagamento. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/1420166-9) ou já o 

tendo feito, que promova o seu restabelecimento, hipótese que anoto o 

prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua 

certidão o horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a 

suspensão da cobrança da fatura objeto da demanda, bem assim 
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determino que a parte reclamada se abstenha de promover a inscrição 

dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Impõe registrar que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento 

das demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes 

ao período objeto da demanda (agosto/2018; setembro e outubro/2019). 

Fixo, na hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de conciliação, cite-se 

e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021279-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RUDOLFO SCHNEIDER DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por PAULO RUDOLFO 

SCHNEIDER DA CUNHA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve 

relação jurídica com a reclamada METRONORTE COMERCIAL DE 

VEICULOS LTDA que desse causa ao débito levado à inscrição no rol de 

inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito é inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a 

reclamada. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de permanência da anotação que decorre em 

seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde 

de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Vale acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a 

sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada 

para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto a SERASA e eventuais outros órgãos, no valor de R$ 

274,56 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 

com data de inclusão de 01.10.2018. Intime-se a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021291-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por DIOGO 

LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o 

débito apontado foi pago antes da inscrição nos cadastros de proteção ao 

crédito pela reclamada BANCO LOSANGO S/A. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que efetuou o pagamento do boleto, 

vencido em 23.10.2019, em 28.11.2019 e a anotação foi feita em 

09.12.2019. As alegações restam comprovadas pelo documento de 

pagamento e o extrato de inscrição do débito. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SPC E SERASA e eventuais outros 

órgãos, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com data de 

inclusão de 09.12.2019. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018003-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018003-39.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA REQUERIDO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., M.L.GOMES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado 

por PATRÍCIA COELHO PEREIRA VIANA na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o 

débito apontado pela parte reclamada BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA registrado no rol de inadimplentes é inexistente. 

Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito não 

existe, uma vez que realizou o pagamento integral do financiamento. 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$ 1.127,23 (mil cento e vinte e sete reais e vinte e três 

centavos) com data de inclusão de 25/junho/2019. Intime-se a reclamada 

para que promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 
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para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021190-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021190-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORIAS PEIXOTO DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, Cuida-se de pedido liminar 

formulado por ORIAS PEIXOTO DA SILVA na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o 

débito apontado pela parte reclamada CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito não 

existe. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, 

senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. 

O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros 

de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada 

junto ao SCPC, no valor de R$ 654,55 (seiscentos e cinquenta e quatro 

reais, cinquenta e cinco centavos), com data de inclusão de 

07/agosto/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017439-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017439-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BALBINA GONCALVES SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos, Cuida-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, com pedido liminar. na qual busca a reclamante que seja a 

reclamada compelida a realizar a suspensão das restrições apontadas em 

seu nome. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos a parte reclamante deixou 

de apresentar o comprovante de negativação atualizado, solicitado no ID. 

26336224. Posto isso é que entendo não estarem presentes os requisitos 

ensejadores da medida liminar pleiteada. Ocorre que não consta dos autos 

qualquer comprovação de tal negativação ainda esta presente. Oportuno 

registrar que ainda que se possa vislumbrar a presença de perigo de 

dano, tal por si só não é suficiente à concessão da tutela de urgência se a 

ele não se somar a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada 

em razão da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da 

medida liminar. Aguarde-se audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021053-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO OAB - MT26541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT J INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021053-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, MRV PRIME PROJETO MT J INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos, Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é sabido que 

a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será 

prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, 

ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente na prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Nesse sentido: Agravo de instrumento – Ordinária declaratória 

de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de urgência para exclusão 

da negativação do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito- 

Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos legais previstos no art. 

300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste 

momento processual e de forma indene de dúvidas, que a cobrança objeto 

de questionamento, e que deu origem à negativação, foi efetivada de 

forma indevida – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida - 

Recurso  desprov ido .  (TJ -SP 20699417620188260000  SP 

2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 

08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/05/2018. Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito 

para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021084-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021084-93.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: ANA BENTA DE ARRUDA REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos, Cuida-se de demanda na qual a parte 

reclamante postula a concessão da tutela de urgência para o fim de ser 

restabelecido o plano de saúde contratado junto às reclamadas e que 

restou cancelado unilateralmente, visto que, a promovida deixou de 

realizar os descontos no holerite da promovente. Passo análise da liminar. 

Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte reclamante fez a prova 

suficiente a conduzir a um juízo de verossimilhança de suas alegações 

vertidas na inicial. Narra a reclamante que em data de 02 de outubro de 

2019 recebeu uma notificação sobre duas faturas em atraso, tendo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para adimplir, porém no dia 04 de 

novembro/2019 foi excluída do plano de saúde contratado 

(unilateralmente). Comprova, todavia, o pagamento da fatura referente ao 

plano de saúde é descontado de seu holerite, porém nós meses de junho 

e julho/2019 o desconto não foi realizado. Cumpre reconhecer, de 

proêmio, que incumbe à parte a narrativa dos fatos conforme a verdade, 

sob pena de caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé. 

Neste particular é que anuncia não ter recebido qualquer notificação 

prévia ao cancelamento, bem assim informando a motivação do 

cancelamento do plano. Daí é de se vislumbrar com base na Lei nº 

9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II a imprescindibilidade da 

notificação prévia para somente após ela e diante da omissão estar a 

reclamada autorizada a efetuar o cancelamento unilateral do plano. Tal 

circunstância se apresenta como condição de validade e legitimidade do 

ato de cancelamento, sendo, inclusive reforçado pela jurisprudência, 

valendo transcrever: 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. A negativa 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. (Acórdão n.910984, 

20140111189627APC, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

02/12/2015, Publicado no DJE: 11/12/2015. Pág.: 207) Ora, acerca de tal 

pedido de antecipação da tutela tenho que o Estatuto Processual Civil 

possibilita ao Magistrado que, provocado, antecipe, total ou parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida pelo autor, desde que, preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, quais sejam, a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Importa registrar no caso em apreço que não se há de 

sustentar a irreversibilidade da medida, uma vez que a hipótese apresenta 

situação perfeitamente reversível, porquanto trata-se de relação de 

consumo cujos pagamentos se operam mensalmente em seu holerite, 

sendo de extremada prejudicialidade à reclamante o indeferimento da 

tutela pretendida liminarmente, deixando-a descoberta pelo plano de saúde 

contratado. Assim é que não restam dúvidas acerca da existência dos 

citados e necessários requisitos legais, porquanto há a prova da 

verossimilhança e bem assim a demonstração do dano que pode, 

inclusive, vir a ser majorado pelo decurso do tempo. Por tais razões é que 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que RESTABELEÇA o plano de saúde da parte reclamante nos 

exatos termos em que pactuado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Fixo a multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) para a hipótese de 

descumprimento da medida. Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo 

constar a presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021195-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021195-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERSON ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por GERSON 

ALVES DE ARRUDA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve 

relação jurídica com a parte reclamada BANCO ITAUCARD S.A que desse 

causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise 

da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez 

que não possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar 

que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma 

vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos 

autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, 

o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$226,47 

(duzentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), com data de 

inclusão de 03/maio/2019. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019990-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELI REJANE SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019990-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELI REJANE SILVA DANTAS REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA na qual 

busca a reclamante que seja a reclamada compelida a realizar a imediata 

retirada do nome da promovente dos órgãos de proteção ao credito e que 

se abstenha de realizar novas restrições. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se colhe dos 

autos a parte reclamante sustenta que seus documentos foram roubados 

e usados para realizar compras em seu nome. Ocorre que não consta dos 

autos qualquer comprovação de que a empresa irá realizar a negativação 

do nome da promovente e não possui nenhuma negativação em seu nome. 

Posto isso é que entendo não estarem presentes os requisitos 

ensejadores da medida liminar pleiteada. Oportuno registrar que ainda que 

se possa vislumbrar a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado, tal por si só não é suficiente à concessão 

da tutela de urgência se a ele não se somar a existência de perigo de 

dano. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 
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elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003736-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOZIA BARROS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA VARELA REGGES OAB - SC47359 (ADVOGADO(A))

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003736-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LOZIA BARROS MACIEL REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no 

prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro 

da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005512-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005512-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HELEN CRISTINA DE MAGALHAES REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 

caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA CUNHA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003219-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS ANTONIO DA CUNHA DIAS REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 

caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003881-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003881-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO DA SILVA SALUSTIANO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo sido 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e 

parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003479-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA AIRES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003479-37.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VANDERLEIA AIRES PINTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANT ANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004133-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE BRUNA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004473-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA KELLY ANTONIA MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014241-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELY DA ROSA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014241-15.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 EXECUTADO: 

ROZELY DA ROSA OLIVEIRA Vistos. Cuida-se de pedido de penhora 

online nas contas da parte executada, vez que devidamente citado, não 

efetuou o pagamento da dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome do executado, determinar ao 

Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, desde 

logo, liberados. Sendo positiva a diligência, nos termos do que dispõe o 

art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução (art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a 

diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e expedição de 

certidão de dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017573-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017573-87.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: MTM CONSTRUCOES 

LIMITADA, ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME Vistos. Cuida-se de pedido de 

penhora online nas contas da parte executada, vez que devidamente 

citado, não efetuou o pagamento da dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, 

na hipótese de serem encontrados valores em nome do executado, 

determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio 

até a quantia indicada. Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência 

dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da 

CNGC/MT. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. Sendo positiva a diligência, nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução (art. 52, IX). Sendo 

negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e 

expedição de certidão de dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017618-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL JOSE VELOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017618-91.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: ESMAEL JOSE 

VELOSO Vistos. Cuida-se de pedido de penhora online nas contas da 

parte executada, vez que devidamente citado, não efetuou o pagamento 

da dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome do executado, determinar ao Banco Central 

do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. 

Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a 
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lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema 

BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, desde 

logo, liberados. Sendo positiva a diligência, nos termos do que dispõe o 

art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução (art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a 

diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e expedição de 

certidão de dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016014-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016014-95.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: GOLDFARB PDG 3 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Cuida-se de pedido de penhora online nas 

contas da parte executada, vez que devidamente citado, não efetuou o 

pagamento da dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome do executado, determinar ao Banco Central 

do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. 

Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a 

lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema 

BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, desde 

logo, liberados. Sendo positiva a diligência, nos termos do que dispõe o 

art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução (art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a 

diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e expedição de 

certidão de dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020930-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAMILSON DE ARRUDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020930-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

OTAMILSON DE ARRUDA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, 

declaro extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008434-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FRANCO MOSHAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON PEDRO DE MELLO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PROCESSO: 1008434-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEX FRANCO 

MOSHAGE EXECUTADO(A): ALISSON PEDRO DE MELLO - ME SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018072-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLAN DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PROCESSO: 1018072-71.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ELLAN DOS 

SANTOS DIAS RECLAMADO(A): NS2.COM INTERNET S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Após, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017401-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA GALVAO SIMOES OAB - RJ164657 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PROCESSO: 1017401-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RICARDO 

RODRIGO CORREA DA SILVA EXECUTADO(A): COMPANHIA BRASILEIRA 

DE DISTRIBUICAO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, 

art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, 

solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando 

extinto o processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BUSCIOLI DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUÍS HENRIQUE CARLI, ADRIANO 

DAMIN, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 17:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 6 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BUSCIOLI DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUÍS HENRIQUE CARLI, ADRIANO 

DAMIN, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 17:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 6 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BUSCIOLI DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1002930-27.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.145,56 POLO ATIVO: Nome: VANESSA BUSCIOLI DE SOUZA Endereço: 

RUA Afonso Pena, 30, Quadra 06, RESIDENCIAL DESPRAIADO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78049-328 Nome: EMERSON BRAGA Endereço: RUA Afonso 

Pena, 30, Quadra 06, RESIDENCIAL DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-328 POLO PASSIVO: Nome: NS2.COM INTERNET S.A. Endereço: 

RUA VERGUEIRO, 943, LIBERDADE, SÃO PAULO - SP - CEP: 01504-001 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021209-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE NUNES LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO OAB - MT5.409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021209-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIELE 

NUNES LEMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO LUIS 

BOHNS RIBEIRO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021211-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021211-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021227-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCAL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021227-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

MARCAL SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDINEIA KATIA 

BOSI POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021229-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021229-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MARGARIDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021234-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRCE SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021234-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ONIRCE 

SANTANA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021268-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE SANTANA OLIVEIRA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021268-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOYCE 

SANTANA OLIVEIRA BESSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021286-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES PADILHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021286-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO ALVES 

PADILHA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DEARRUDA AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Em consulta ao sistema Renajud, 

verifica-se que foi localizado novo endereço da parte executada, 

conforme extrato em anexo. Assim, expeça-se nova citação no endereço. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021300-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDERSON DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021300-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NICHOLAS 

ANDERSON DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021302-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021302-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON FELIX 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021326-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO GABRIEL CHAGAS DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021326-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TULIO GABRIEL 

CHAGAS DAVID ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE KAROLINE 

GONCALVES LIN POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021338-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021338-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLLYNE 

ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSIMEYRE DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021353-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELYSON MARLON BORGES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021353-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HELYSON 

MARLON BORGES DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021359-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021359-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA DA 

COSTA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021379-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO PAVAO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021379-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PEDRO 

PAVAO SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021381-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021381-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007177-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CORREA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 dias, juntar 

procuração, documento pessoal e comprovante de endereço, sob pena de 

extinção e arquivamento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009764-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BETT CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Intime-se a parte Reclamante para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acostar cópia do comprovante de residência 

em seu próprio nome, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021109-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do extrato 

de negativação atual emitido pelo SPC/SERASA, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021406-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO CERZOSIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021406-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

OLIVEIRA ARAUJO CERZOSIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLEOMAR FERREIRA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021407-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE RODRIGUEZ CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021407-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAQUE 

RODRIGUEZ CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021409-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CHESSMAN SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021409-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JACKSON 

CHESSMAN SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

CALVO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021410-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE RODRIGUEZ CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021410-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAQUE 

RODRIGUEZ CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021421-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JACKSON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA OAB - MT22401/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021421-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

JACKSON SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO JUNIOR 

DE OLIVEIRA ALCANTARA POLO PASSIVO: KASUAL INCORPORADORA 

E CONSTRUTORA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020989-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DE MORAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR OAB - MT8463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020989-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ARLETE DE MORAES PINTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO 

SEMEAR S/A Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar formulado por ARLETE 

DE MORAIS PINTO, na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada BANCO BMG S/A e BANCO SEMEAR S/A, registrado no rol 

de inadimplentes. O pleito vai deferido. Sustenta a parte autora que o 

débito apontado pela parte ré, é inexistente, porque se encontra pago, vez 

que a última parcela foi descontada de sua folha de pagamento. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da anotação que decorre em seu detrimento. Não seria coerente 

determinar que a parte autora aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, poderia causar-lhe embaraço durante o 

curso processual, de modo que entendo razoável a concessão liminar 

com fulcro no art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar 

de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz ao débito 

apontado pela parte ré. Intime-se a parte ré para que promova a exclusão 

da anotação lançada em desfavor da parte autora, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). Audiência de conciliação já designada. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se por mandado pelo oficial de justiça em regime de 

plantão. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020989-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DE MORAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR OAB - MT8463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020989-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ARLETE DE MORAES PINTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO 

SEMEAR S/A Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar formulado por ARLETE 

DE MORAIS PINTO, na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada BANCO BMG S/A e BANCO SEMEAR S/A, registrado no rol 

de inadimplentes. O pleito vai deferido. Sustenta a parte autora que o 

débito apontado pela parte ré, é inexistente, porque se encontra pago, vez 

que a última parcela foi descontada de sua folha de pagamento. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da anotação que decorre em seu detrimento. Não seria coerente 

determinar que a parte autora aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, poderia causar-lhe embaraço durante o 

curso processual, de modo que entendo razoável a concessão liminar 

com fulcro no art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar 

de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz ao débito 

apontado pela parte ré. Intime-se a parte ré para que promova a exclusão 

da anotação lançada em desfavor da parte autora, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). Audiência de conciliação já designada. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se por mandado pelo oficial de justiça em regime de 

plantão. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020840-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUDYLEA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020840-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KLAUDYLEA SILVA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte autora na qual pretende 
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ter excluído seus dados do cadastro de inadimplentes. O pleito vai 

indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. 

Compulsando os autos, não vislumbro a presença do requisito consistente 

no perigo de dano, porque em análise ao extrato do Serasa juntado aos 

autos, verifico que existem outras anotações em nome da parte autora, 

fato que permite concluir que a concessão da medida neste momento não 

se mostra útil, pois, ainda que concedida, ainda restará outra anotação 

que impedirá eventuais contratações de créditos. Ademais, verifico nos 

autos de nº. 1020808-62.2019.8.11.0001, que tramita no 6º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT foi indeferido o pedido de tutela de urgência, 

sendo esta mais uma razão pela qual, a concessão da medida não se 

mostra útil neste momento processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência vindicado em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada sessão de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021092-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GONCALVES POMPERMAYER FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021092-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DEBORA GONCALVES POMPERMAYER FRANCA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c COBRANÇA INDEVIDA e ANTECIPAÇAO DE TUTELA 

que a requerente formula em desfavor de (Águas Cuiabá), postulando a 

concessão de liminar para que seja determinada à parte ré que se 

abstenha de promover a interrupção do abastecimento de água em sua 

residência e de inserir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre o mês objeto da demanda (113 m³) e 

outros (média de 50 m³), fato que embora não sirva para de pronto 

apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da parte reclamante. Fato que embora não sirva para de pronto 

apontar ilicitude, já indica alguma divergência a respeito do responsável 

pelos débitos em aberto. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses 

qualificado pela pretensão resistida, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão 

da exigência do débito que contesta judicialmente. Posto isso, com forte na 

norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte ré intimada para SE 

ABSTER de suspender o serviço de abastecimento de água à residência 

da parte reclamante (Matrícula 479801-5) ou se acaso já o fez, que 

promova o restabelecimento do serviço. DEFIRO a suspensão da 

cobrança das faturas referente ao mês de novembro/2019. Diante da 

determinação de suspensão da cobrança da fatura contestada, impõe 

determinar à parte ré que não promova a anotação dos dados da parte 

autora em cadastros de proteção ao crédito no que toca ao débito 

discutido no presente feito. Impõe registrar que a presente decisão não 

exime a parte autora de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de água, mas tão só suspende a 

cobrança do valor referente ao período objeto da demanda 

(novembro/2019). Anoto para o caso de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Já designada sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se por mandado pelo oficial de 

justiça em regime de plantão. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021175-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA DE FATIMA CARVALHO REQUERIDO: EMI-KA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO LIMINAR na qual busca a parte autora que seja determinada à 

parte ré que suspenda as cobranças, bem como se abstenha de protestar 

os títulos e inserir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

Aduz a parte autora que alugou um imóvel de sua propriedade a um 

terceiro pelo período de junho/2018 a fevereiro/2019. Aduz que, a partir de 

agosto/2018 o locatário passou a ficar inadimplente quanto às despesas 

condominiais, razão a qual, firmou uma confissão de dívida, incluindo o 

locatário e o condomínio “Villa das Lavras do Sutil”. Alega que, em que 

pese a confissão de dívida, vem sendo cobrada pela parte ré (EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP) de uma dívida, que 

segundo ela, não seria responsável. O pleito vai indeferido. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Compulsando os autos, verifico 

que, além da parte autora, ter anuído à confissão de dívida, continua 

responsável pelo débito porque é proprietária do imóvel, logo, responde 

pelos débitos condominiais, razão a qual, não vislumbro o provável direito 

da parte autora. A propósito, confira a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 

INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE DE 

ASSEMBLEIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Tratando-se de 

obrigação propter rem, o proprietário do imóvel responde pelo pagamento 

das tarifas condominiais cobradas. Ainda que o proprietário tenha locado 

o imóvel, constando no contrato a obrigação do locatário pelas despesas 

condominiais, permanece como responsável legal pelas despesas 

condominiais, ressalvado o seu direito de regresso. Ação de cobrança 

não é a via processual adequada para a discussão sobre a nulidade da 

assembleia, nem exime o condômino da responsabilidade de pagar as 

taxas condominiais destinadas ao custeio das despesas comuns do 

condomínio, sob pena de enriquecimento ilícito às custas dos demais 

condôminos. (TJ-DF - APC: 20140710098880, Relator: ESDRAS NEVES, 

Data de Julgamento: 17/06/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 30/06/2015 . Pág.: 206) Oportuno registrar que ainda 

que se possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal fato por si só 

não é suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado. Audiência de conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 
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Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo as 

reclamadas apresentarem prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, citem-se as partes Requeridas para querendo contestar, 

no prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por PATRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO CERZOSIMO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para suspender a 

cobrança das faturas do mês 08/2019, 09/2019, 10/2019 e 11/2019, bem 

como abster-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora, e ainda abster-se de inserir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, concernente apenas as faturas discutidas 

nos autos, no prazo de 24 horas , sob pena de aplicação de multa em 

caso de descumprimento da decisão. Outrossim, indefiro os demais 

pedidos em sede de liminar, sendo os mesmos analisado em momento 

oportuno. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÃO. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020084-58.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JACKELINE FRANCO MORAES Reclamado: IVOCIL DE SOUZA 

CANAVARROS S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes 

nestes autos (ID. 27175881), e, com supedâneo no artigo 487, III, “b” do 
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CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito
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Processo nº 1011013-32.2019.8.11.0001 Reclamante: MARIA MADALENA 

DA SILVA DIAS Reclamado: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

“preliminar” de “impugnação ao pedido de deferimento de justiça gratuita” 

arguido pelo reclamado, uma vez que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso 

inominado. Isto porque, somente na interposição de recurso poder-se-á, 

se for o caso, formular o pedido ora indeferido, pois somente a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo à análise do mérito. A Reclamante alega, na inicial: - que 

contratou um empréstimo de adiantamento de 13º salário junto ao Banco 

Réu, no valor de R$ 8.594,07, a ser descontado em parcela única no valor 

de R$ 12.000,00 no mês do pagamento do 13º salário, que seria no mês 

do seu aniversário, e assim em setembro/2019; - contudo que janeiro de 

2019 o atual governo alterou a data do pagamento do 13°, alterando para o 

mês de dezembro, independente da data do aniversário, motivo qual 

imediatamente comunicou o banco, no entanto este ignorou realizou o 

bloqueio total do seu salário no mês de 10/2019, - que reclamou 

administrativamente, contudo sem êxito, sendo informada que em 

outubro/2019 haveria o bloqueio do valor remanescente, motivo qual 

requer liminarmente a abstenção do desconto nos meses de outubro e 

novembro, além da devolução do valor bloqueado em setembro/2019, e 

indenização por danos morais. O banco Reclamado, em sua defesa, alega: 

- que a autora confessa estar inadimplente perante o Banco, e que o 

contrato objeto da ação, tinha a data para pagamento em 31/08/2019, 

devidamente acordado entre as partes, e, portanto, o desconto foi licito, - 

que como não havia saldo na conta corrente da Autora a cobrança foi 

realizada na conta poupança, - que mediante previsão contratual o Banco 

é autorizado a realizar cobrança em quaisquer contas que o cliente 

mantem, até mesmo a conta salário, pugnando pela improcedência da 

ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois nem. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que resta 

incontroverso nos autos a ocorrência do empréstimo consignado 

referente a adiantamento de 13º, bem como do bloqueio do salário da 

Autora no mês 10/2019, em sua conta salário, mesmo após a alteração do 

pagamento do 13º para dezembro de 2019. Por outro lado, verifica-se que 

o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor 

do art. 373, II, do CPC, e não comprovou a legalidade do desconto ocorrido 

antes da data da alteração do pagamento do 13º à Autora, isto porque, o 

empréstimo objeto da lide se trata de antecipação do 13º, e em que se 

pese terem acordado para 10/2019, o Banco foi informado que a data foi 

alterada, e mesmo assim optou por realizar o desconto. Registro que o 

Banco aduz em defesa que o desconto ocorreu dentro do contrato 

firmado entre as partes, que inclusive permitia o desconto em qualquer 

conta que a autora tivesse juntado ao mesmo, e assim o desconto na 

conta salario foi lícito, contudo, deixou o Reclamado de juntar provas neste 

sentido, uma vez que não há nenhum contrato assinado pela Autora, 

tampouco áudio comprovando a autorização de cobrança em qualquer 

conta. Isto posto, diante das provas juntadas nos autos, inclusive dos 

documentos juntados pelo Reclamado, onde consta que a data da 

cobrança do empréstimo era dia 20/12/2019 e não 10/2019, tendo 

consignado através de observação que o empréstimo equivale a data 

provável do pagamento do 13º, e que caso haja alteração da data do 

pagamento do 13º, a cobrança ocorrerá na nova data conforme 

verifica-se no ID. 26311143, e, portanto, o desconto realizado 

antecipadamente em 10/2019 não poderia ter sido realizado, motivo qual 

entendo pela procedência da ação. Sendo assim, concluo que houve falha 

na prestação de serviço do Reclamado ao reter o valor do salário na conta 

da autora, não lhe oportunizar solução para a devolução do valor, sem, 

contudo, prejudica-la, em razão de erro cometido pelo mesmo, razão pela 

qual entendo ser cabível a reparação pelos danos experimentados pela 

autora. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante por danos morais no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 

24789435. 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. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011513-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIPE CARDOSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Processo nº 1011513-98.2019.8.11.0001 Reclamante: PAULO FELIPE 

CARDOSO COSTA Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S/A S E N T E N Ç A 

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 exame do mérito. O Reclamante alega na petição 

inicial: - que adquiriu passagens da Reclamada, para viagem ao Rio de 

Janeiro, e que no voo de volta, que era para sair do Rio de Janeiro no dia 

04/10/2019 às 13hrs40min, com conexão em Brasília, onde deveria chegar 

15hrs30min e chegar em Cuiabá no mesmo dia às 16hrs50min, ocorreu 

atraso, acarretando na perda da conexão, chegando ao destino final 

somente às 21hrs55min, - que diante dos fatos alegados, teve um atraso 

de 05hrs05min do voo contratado, motivo qual requer indenização por 

dano moral. Em defesa a Reclamada sustenta que o atraso foi ínfimo e que 

não gera indenização, motivo qual requer a improcedência da ação. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

restou incontroverso o atraso e cancelamento do voo, bem como a 

demora de mais de 05hrs05min do voo inicialmente contratado pelo Autor. 

Ademais, registra-se ainda que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, 
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tampouco que eximisse sua responsabilidade no evento. A situação 

emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para 

com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, 

de relação de consumo, da qual 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. Destarte, a situação vivenciada pelo Reclamante decorrente do 

descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido por 

culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. Desta feita, restou incontroverso o atraso/cancelamento do 

voo de ida contratado pelo Autor, devendo este ser reparada pelos danos 

experimentados ao ver sua viagem frustrada, atrasando em 05hrs05min 

para chegar ao destino final. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO 

VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS AEROPORTOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. 

PRECEDENTES. Dano moral. A alteração unilateral no horário do voo dos 

apelantes, somado ao desgaste de terem de permanecer por mais de vinte 

e quatro horas na cidade do Panamá, sem qualquer assistência da 

companhia aérea demandada, e diante do limitado interregno com o qual 

não contavam, acarretou-lhes situação de extremo desgaste e não resta 

dúvida. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento 

comumente verificados pelos passageiros do transporte aéreo, 

configurando efetivo abalo moral, passível de reparação. Quantum 

indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento tem a função de 

compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao 

agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo 

necessária a observação das condições financeiras das partes, a 

gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. 

Quantum majorado para patamar harmonizado com a jurisprudência deste 

Tribunal. Honorários sucumbenciais sem alteração, pois já fixados no 

percentual legal máximo. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70079120879, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 17/10/2018)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004273-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Processo nº 1004273-58.2019.8.11.0001 Reclamante: SONIA REGINA 

RIBEIRO DE MELLO Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Afasto a preliminar 

de incompetência do juizado especial arguida pela Reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Passo ao exame do mérito. A reclamante é titular da Unidade Consumidora 

nº 6/2017965-1, e aduz que foi surpreendida com a fatura do mês 10/2018 

no valor de R$ 1.604,22 (mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois 

centavos), uma vez que se trata de recuperação de consumo por suposta 

irregularidade, a qual desconhece. Requer indenização por danos morais, 

a anulação da fatura e que o seu nome seja retirado do cadastro de 

inadimplentes. A reclamada, em sua defesa, sustenta que foi realizada 

vistoria no dia 26/09/2018 e foram detectadas irregularidades na medição 

de consumo da unidade consumidora da reclamante, comprovadas 

através de registro fotográfico, razão pela qual, foi emitida fatura de 

recuperação de consumo, tornando legítimo o débito apurado. Pugna pela 

improcedência da ação. No caso, tratando-se de relação de consumo, na 

qual a reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que o reclamante a demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Pois bem, analisado o processo e as provas nele 

produzidas, verifica-se que a reclamada procedeu com todos os atos 

determinados pela resolução n° 414/2010, da ANEEL. Vale ressaltar que a 

questão fática, prescinde de investigação acerca da conduta da parte 

reclamante quanto à irregularidade detectada pela parte reclamada, ou 

seja, se trata de anormalidade causada pela mesma, ou por terceiro. 

Ocorre que, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia, a teor do art. 373 II, do CPC, e não comprovou 

suas alegações, deixando de juntar nos autos o termo de inspeção 

supostamente realizado em 26/09/2018, além dos registros fotográficos 

que pudessem provas a irregularidade mencionada. Logo, tenho que a 

fatura objeto da ação é lícita e indevida. Por outro lado, não há como 

acolher o pedido de indenização por dano moral pleiteado pela Autora, 

uma vez que o extrato juntado com a inicial demonstra à existência de 

outra negativação realizada anterior a ora discutida, a qual não foi 

comprovada estar sendo discutida judicialmente, tampouco comprovada 

ser ilegal. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da Ré ao 

negativar o nome da Reclamante por dívida não comprovada, o fato de 

possuir registro anterior em cadastro de inadimplente aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui que não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da demandada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. 

APLICABILIDADE. Estando demonstrada a existência de anotação 

restritiva de crédito preexistente à anotação impugnada, incide a Súmula 

385 do STJ, afastando a caracterização do dano moral. Demais 

pretensões recursais prejudicadas. Ação parcialmente procedente. 

Sucumbência redimensionada, cabendo 50% para cada litigante. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E JULGARAM PREJUDICADO O 

RECURSO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70064389695, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger 

Martins, Julgado em 18/06/2015)”. Por fim, o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada não merece prosperar, tendo em vista que não restou 

provada a legalidade da fatura objeto da demanda. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. 1 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 2 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

de indenização por danos morais, 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada. MANTENHO a liminar 

concedida no ID. 22865071. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 
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nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella 

Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1004012-93.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARIO MARCIO DE CAMPOS Reclamado: BANCO BMG S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pela ré. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do 

mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer 

que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que 

afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Do mesmo modo, rejeito a 

prejudicial de prescrição suscitada pelo Reclamado, uma vez que o prazo 

prescricional, para fins de ação de indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir a partir 

da exclusão da restrição e não da data da inclusão, sendo certo que 

enquanto durar o apontamento restará caracterizado o ilícito. Passo à 

análise do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos morais ao 

argumento de que o Reclamado vem descontando indevidamente de sua 

folha de pagamento valores relativo a faturas de cartão de crédito e 

empréstimo consignado não contratado com o banco, requerendo 

indenização por danos morais e repetição indébito. O Reclamado, em 

contestação, afirma que o Reclamante firmou contrato de empréstimo na 

modalidade de cartão de crédito, com autorização de desconto em folha 

de pagamento, e, sendo os valores depositados na conta corrente 

indicada pelo consumidor, e, portanto devidos, inexistindo ato ilícito. Da 

análise do processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o 

Reclamado comprovou a existência de contrato de empréstimo e de 

adesão cartão de crédito consignado e autorização em folha de 

pagamento devidamente assinados pelo Reclamante (id 24639416). 

Salienta-se que nos documentos juntados pelo Reclamado consta 

assinatura idêntica à do documento de identidade anexo na petição inicial, 

razão pela qual não prospera a alegação de que não contratou o serviço, 

sendo desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014)”. Além disso, o Reclamado anexou na defesa as faturas do 

cartão de crédito que demonstram que houve a efetiva utilização do cartão 

pelo consumidor no decorrer do contrato. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes, não havendo que se falar em desconto indevido. Sendo 

assim, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que 

comprovada a legalidade dos descontos objeto da demanda. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da 

parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 

do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. OPINO, também, pela condenação do Reclamante à pena de 

litigância de má-fé que fixo em 9% sobre o valor da causa a ser revertido 

em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o 

Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 9% sobre o valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009570-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009570-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANILO SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T 
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E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente afasto a preliminar de ausência de interesse arguida pelo 

reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débito no valor de R$ 796,37 (setecentos e noventa e seis 

reais e trinta e sete centavos) com data de inclusão em 19/07/2015 

promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e não possui qualquer relação jurídica com o banco 

demandado, uma vez que o serviço prestado nunca foi contratado pela 

reclamante. O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a parte autora inadimplente, razão pela qual a 

inscrição de seus dados é legítima. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação do serviço é motivo suficiente para inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O reclamado em sua peça 

de defesa insiste que houve contratação do serviço por parte do 

reclamante, entretanto, não apresentou sequer o número do contrato, ou, 

ainda, “telas de sistema”, como costuma fazer em casos semelhantes. 

Assim, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a 

relação jurídica entre os litigantes. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a 

referida contratação. Cumpre à instituição financeira agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. A propósito, vale frisar que o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Deste modo, não tendo o requerido 

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 o 

banco adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a 

concretização da lesão. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). ( APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Vale frisar que 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 

do STJ, tendo em vista que a negativação em análise no presente 

processo é a única restrição do autor no cadastro de inadimplentes. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

796,37 (setecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos); 2 – 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante 

do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005777-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005777-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VANILDO DIAS DE MOURA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 130,87 

(cento e trinta reais e oitenta e sete centavos), com data de inclusão em 

01/02/2016 promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar o demandante inadimplente em relação a 

compra de um CELULAR SAMSUNG GALAXY J5 DUOS J500M BC e 

demais seguros realizada em 14/10/2015, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela condenação do 

reclamante ao pagamento do débito supostamente inadimplido, além da 

condenação às penas de litigância de má-fé. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

documentos pessoais da autora que sequer foram juntados na inicial, além 

do contrato devidamente assinado pelo reclamante (Id. 24942682) cuja 

semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta 

nos documentos juntados na inicial e exarada no termo de audiência é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. No 

caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. A simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

a parte requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os 

litigantes. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015. Vale frisar que telas de sistema apartadas de outros 

documentos normalmente não são levadas em consideração para 

comprovar a relação contratual. No entanto, no caso dos presentes autos, 

como vieram acompanhadas de termo de contratação do serviço 

devidamente assinado e com documento de identidade anexo, fica mais 

que demonstrada a relação jurídica entre as partes. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018) Quanto ao pedido contraposto 

apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo visto que restou 

comprovada a existência de débito pendente de pagamento, contudo, 

apenas no valor da restrição aqui discutida, visto que, não foi colacionado 

nos autos demonstrativo do cálculo do débito em aberto. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Outrossim, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

o reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 130,87 (cento e trinta 

reais e oitenta e sete centavos) referente ao valor do débito descrito na 

restrição a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004292-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Processo nº 1004292-64.2019.8.11.0001 Reclamante: SILVIO MORAES 

DA SILVA Reclamado: PORTOCRED AS CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S E N T E N Ç A O Reclamante deixou de comparecer na 

audiência de conciliação (ID. 24788198), ocasião em que o causídico do 

autor pugnou pelo prazo de 05 dias para apresentar justificativa de 

ausência, contudo, até a presente data nada foi apresentado. Vale 

ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 
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parte Reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), 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. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P. I. C. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013896-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A O reclamante, embora devidamente 

citado e intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. 

Id. 27208128), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. Presente a Reclamada, representada por preposto, que 

requereu a extinção do processo em razão da contumácia. A presença 

das partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar 

suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade 

de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51”. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), 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. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021210-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGILSON RONNI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021210-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDGILSON RONNI 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGUENEY ALVES DOS 

REIS POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020750-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIOS DE FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020750-59.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

MARCOS VINICIOS DE FREITAS BARBOSA DESPACHO INICIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o 

necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021223-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021223-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR DA SILVA 

ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMARIS ALVES 

CHAVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021228-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021228-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSA PEREIRA 

AIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021232-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CASSIA JESUS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021232-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELLEN CASSIA 

JESUS DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021235-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021235-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008883-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TADEU SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DE OLIVEIRA 29901936187 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA OAB - MT9.355 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014270-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021242-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021242-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO DOS 

SANTOS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016836-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS JOSE GARCEZ DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 
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275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021243-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DE CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES DE MACEDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021243-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PRISCILA DE 

CAMPOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON ROSA 

FERREIRA POLO PASSIVO: SANDRA ALVES DE MACEDO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019593-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

D F PINTO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIO FLORAIS COMERCIO DE FLORAIS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 06/02/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006725-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR BRANDELERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021247-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021247-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MEDEIROS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015412-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI OAB - MT27083/O 

(ADVOGADO(A))

BIANCA NOGUEIRA SILVA OAB - MT21879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUIS DA SILVA VIRGOLINO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011443-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU UNIBANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006250-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004739-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003608-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 01/10/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GABRIELE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005383-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/10/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010469-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ASSUNCAO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007191-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELTON CARLOS COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006585-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDILENE BASILIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 
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275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010590-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE CRISTINA SIQUEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005263-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY MARQUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009419-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CARDOSO GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIS INNOCENTE OAB - SC38308 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009053-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003518-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON BARRETO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011133-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021250-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021250-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVANIL 

BENEDITO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

CALVO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010016-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TSUYOSHI MARUYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006862-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIA INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007986-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010511-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008610-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010110-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO GOMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005479-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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IZABEL CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELEN ZDZIARSKI OAB - PR88616 (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/10/2019 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010905-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DA ROCHA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010040-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012164-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PINTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009321-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

ANGELLO RIBEIRO ANGELO OAB - BA39592 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010378-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ALMEIDA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021259-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021259-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESUINO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021273-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELLY KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021273-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIELLY 

KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAIO 

GABRIEL PEREIRA GOMES POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021277-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FRANCISCO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021277-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GILSON 

FRANCISCO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004711-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003252-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003252-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARTINHA CATARINA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Considerando que a parte reclamante não trouxe aos autos o 

instrumento de representação processual na forma do art. 105 do CPC, 

documento indispensável ao regular prosseguimento do feito, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos os 

mencionados documentos (procuração). Friso que, nos termos do artigo 

321, CPC, o não cumprimento da referida diligência implicará o 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Arthur George da Silva Barros 

Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021285-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA PIEDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021285-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA DA 

PIEDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006180-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI DEOCLIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005913-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005913-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021297-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021297-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SOLANGE 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004428-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007199-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021320-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021320-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES MARIA 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021324-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIELE SOARES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021324-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEICIELE 

SOARES DA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010291-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA CARVALHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PAZ NETO OAB - MT24301/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010291-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELA MARIA CARVALHO SOUZA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO Vistos. Trata-se 

de AÇÃO movida por DANIELA MARIA CARVALHO SOUZA em desfavor 

da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, todos qualificados nos 

autos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito 

nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

cabendo anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar 

o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 

1ª Reg. 10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os 

autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021362-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021362-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEIA 

APARECIDA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021363-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021363-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMUNDO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021380-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021380-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIZETE 

NEVES DA CRUZ SODRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO 

DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021391-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI VALDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021391-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IRONI VALDIR DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019762-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019762-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI REQUERIDO: WLADYS ROBERTO FREIRE DO 

AMARAL DESPACHO VISTOS Trata-se de Ação de Indenização movida 

por ANDREIA NUCIA DE MARCHI em desfavor de WLADYS ROBERTO 

FREIRE DO AMARAL, todos qualificados nos autos. A requerente aduz 

que figurou no polo passivo nos autos n. 0016831-21.2015.811.0001, que 

tramitou no Oitavo Juizado Especial Cível desta Comarca, movido por 

Gleiny Leticia da Cruz. Assevera que estava acometida por doença grave 

no momento em que fora instruída a comparecer perante o Poder 

Judiciário. Alega que o demandado deixou de observar a sua função, 

causando prejuízo, em razão da transação realizada com a autora no 

processo no momento em que estava sob cuidados médicos. Aduz que o 

Magistrado homologou o acordo e recusou o pedido de desbloqueio do 

saldo remanescente em sua conta bancária. Requer o recebimento do 

pedido, a citação do demandado, bem como a ciência do Ministério Público 

sobre os autos. Pleiteia, ao final, a condenação do demandado à 

indenização por danos morais materiais no valor de R$ 15.568,44 (quinze 

mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), 

atualizado, o encaminhamento da cópia à Corregedoria do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que os fatos indicados na exordial não 

atingem os princípios da imparcialidade, da isonomia, do devido processo 

legal, que norteiam o Código de Processo Civil. contraditório, a 

inafastabilidade do controle jurisdicional, a imparcialidade do juiz, a 

publicidade dos atos processuais, o duplo grau de jurisdição e a duração 

razoável do processo Ressalto que, para ocorrer o erro do Agente 

Público, necessária a comprovação da vontade de prejudicar alguém, se 

beneficiar ou na existência de erro técnico grave, o que não se 

vislumbram de início. Posto isso, desnecessária a ciência do Ministério 

Público e da Corregedoria do Estado de Mato Grosso neste momento. 

Deste modo, recebo o presente feito e determino a citação do requerido 

para comparecer na audiência de conciliação, bem como apresentar 

defesa no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021401-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEDROSO LINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021401-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

PEDROSO LINO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021415-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA CRUZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021415-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE DA CRUZ 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA SILVA REZENDE, 

LEMIR FEGURI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008865-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008865-48.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Trata-se de ação formada entre as partes acima 

indicadas. Defiro o pedido de redesignação da audiência, formulado pela 

parte reclamante (id 25855032), visto que comprovou a impossibilidade de 

comparecer no ato por meio de atestado médico. Portanto, determino à 

Secretaria da Vara que redesigne a aludida audiência conforme a 

disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes para comparecer ao ato 

conciliatório. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019770-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MAURICIO BRUNO (REQUERENTE)

YAMAY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUBIA DE PAULA OAB - SP334609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019770-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YAMAY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

LTDA - ME, IVETE MAURICIO BRUNO REQUERIDO: PS COMERCIO DE 

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 

- ME DESPACHO Vistos. I. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

cópia como mandado. II. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca 

da distribuição da presente Deprecata e seus respectivos dados. III. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as cautelas e 

homenagens de estilo. IV. Às providências. V. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019747-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

LUIS ALFREDO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019747-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

CARMELITA GONCALVES DA SILVA, LUIS ALFREDO GONCALVES DA 

SILVA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, 

constato que o exequente deixou de comprovar a qualificação tributária, 

bem como o comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO 

da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de acostar ao feito os documentos mencionados, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

análise da execução. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020050-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE STHEFANY RIBEIRO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020050-83.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA EXECUTADO: LORRAYNE 

STHEFANY RIBEIRO MOURA DESPACHO INICIAL Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências 

do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 62-72.2003.811.0060

 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: Ana Margarida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcelei Bataioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511, HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - 
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OAB:14498, Waldevino Ferreira Casseano de Souza - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Fernandes da Silva 

Peres - OAB:6668, Taisa Fernandes da Silva Peres - OAB:12815/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em Juízo, 

limitada a quantia de R$ 36.235,59 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e 

cinco reais e cinquenta e nove centavos). Ressalto que somente será 

efetuado o levantamento do montante em favor do advogado se houver 

procuração outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no 

artigo 450, da CNGC/MT. Após intime-se o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, 

devendo informar se possui interesse nas restrições dos veículos (fls. 

297 e 298), sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo, sem 

manifestação, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 12 de novembro de 2019.Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10005 Nr: 922-97.2008.811.0060

 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: Aparecida Correia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353 SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342

 ENCAMINHO INTIMAÇÃO AO PATRONO DA PARTE PROMOVIDA PARA 

QUE INDIQUE OS DADOS BANCÁRIOS DA PARTE OU advogado se houver 

procuração outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no 

artigo 450, da CNGC/MT .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021080-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANUANA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. A parte promovente pugna pela concessão de liminar para 

que o seu nome seja retirado dos bancos de dados cadastrais do SCPC. 

Pois bem, o documento que o promovente apresenta para comprovar a 

negativação de seu nome nestes autos é um extrato do SCPC onde consta 

a existência de registro, que inclui o da empresa reclamada, todavia 

demonstra que possui outras anotações positiva em seu nome. Assim, 

entendo que está ausente um dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela acautelatória, qual seja, o periculum in mora. Posto 

isso, INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Designada audiência de conciliação, 

cite-se a parte reclamada para nela comparecer. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007202-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007435-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008420-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SATGEO - ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E AMBIENTAL LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL DOS SANTOS OAB - SP378415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE MELO AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008555-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELY RODRIGUES DE PADUA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008567-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

LUCAS RAFAEL DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

DAIANE DA SILVA ALVES MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008593-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS FREIRE PARENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO AFRANIO SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

DULCE IRENE DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008621-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO HENRIQUE KASPARY (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008626-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BATISTA JERONIMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008538-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008538-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO formado pelas partes acima indicadas, todos qualificados 

nos autos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o 

feito nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, cabendo anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a 

declinar o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no seu 

âmago (RTRF. 1ª Reg. 10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, 

remetam-se os autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009291-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE BORGES MONTEZUMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009291-60.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: GEORGE BORGES MONTEZUMA Proceda-se com a tentativa 

de bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008177-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008177-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS movido por Carolina Davoglio de Arruda em 

desfavor da Energia Mato Grosso, todos qualificados nos autos. Por 

motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos 

do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo 

anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo 

de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012405-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJANE APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363-O 

(ADVOGADO(A))

Rubia Simone Leventi OAB - MT13463-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012405-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DJANE APARECIDA DE ARRUDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS movido por Carolina Davoglio de Arruda em 

desfavor da Energia Mato Grosso, todos qualificados nos autos. Por 

motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos 

do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo 

anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo 

de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012692-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ROSARIO DE PINHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012692-67.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

LUCIANA ROSARIO DE PINHO SILVA Proceda-se com a tentativa de 

bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010905-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DA ROCHA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010905-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONIZIO DA ROCHA PASSOS REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que a prova dos autos basta para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, mormente porque 

assim foi requerido pelas partes em audiência de conciliação. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por DIONIZIO 

DA ROCHA PASSOS em desfavor de BANCO BMG, alegando, em síntese, 

cobrança indevida relativo a um cartão de crédito, pleiteando o pagamento 

de danos morais. Analisando os documentos que instruem os autos, 

verifico que razão não assiste a parte Autora. Inicialmente, afasto a 

preliminar de decadência arguida pela reclamada, uma vez que a causa de 

pedir diz respeito aos descontos em folha de pagamento que a autora 

aduz serem indevidos, sendo que tais descontos vem se realizando mês a 

mês, renovando-se o ato até os dias atuais, não havendo que se falar em 

decadência. Denota-se pelos documentos acostados pela Requerida que 

a cobrança desde o ano de 2018. Causa espécie que a Autora 

aguardasse mais de 1 ano a fim de notar que haviam cobranças mensais 

em seu extrato sem que fosse tomada qualquer providencia para inibi-las. 

A Ré por outro lado, carreou aos autos documentos aptos a comprovar a 

relação comercial existente, especialmente no que tange a contratação e 

utilização do cartão de crédito 5259106399922896. Nesse passo, possível 

dizer que as assertivas da parte autora não se revestem da 

verossimilhança necessária à procedência do pleito, porquanto ainda que 

haja a inversão do encargo probatório, a parte hipossuficiente não fica 

isenta de tornar aceitável suas afirmações. Nesse sentido: SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. GARANTIA ESTENDIDA. ALEGAÇÃO DE VENDA 

CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO 

AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. 
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DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não havendo qualquer prova que o 

consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a aceitar a garantia 

estendida do produto adquirido, pois o valor da garantia estendida, R$ 

8,34, foi cobrado em documento separado "Termo de Garantia 

Complementar", mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido 

inicial, por seus próprios fundamentos, que considero integrado a este 

voto. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. 2. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente as 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face 

ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (Recurso Cível Inominado nº 

3818/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. j. 10.05.2012, unânime, DJe 

22.05.2012). Ainda sobre o tema, reproduz-se lição doutrinária do Ministro 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por 

base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se 

facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica 

dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, 

ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, 

porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” 

(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código 

do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 354-5). (grifei) Desta feita, não é cabível no presente caso o dano 

material tampouco o dano moral, pois o conjunto probatório apresentado 

pelo reclamante não comprovou a ocorrência do fato constitutivo de seu 

direito, conforme já explanado. Ainda, analisando as provas trazidas pela 

parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Revogo a liminar concedida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETICIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010378-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ALMEIDA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010378-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARTUR ALMEIDA DE PINHO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

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

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ARTUR 

ALMEIDA DE PINHO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO onde 

alega o Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e 

que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano. Afasto a preliminar suscitada pela 

Requerida, tendo em vista que extrato expedido pelos órgãos creditícios 

não é documento indispensável à propositura da ação. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos o áudio de registro de 

atendimentos realizados à parte reclamante, os quais indicam a existência 

de relação jurídica e de débitos que não foram quitados pela mesma. 

Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Neste sentido: Recurso 

Inominado: 1000768-84.2018.811.0004Origem: Juizado Especial Cível de 

Barra do GarçasRecorrente(s): ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDARecorrido(s): CLEBENILTO PEREIRA DOS SANTOSJuiz Relator: 
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Marcelo Sebastião Prado de MoraesData do Julgamento: 11/07/2019E M E 

N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA 

PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – DANO MORAL NÃO COMPROVADO 

– NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não restando comprovado 

nos autos os fatos constitutivos do direito do AUTOR, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é 

medida que se impõe.Reforma da sentença para julgar IMPROCEDENTE a 

ação. (N.U 1000768-84.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Julgo procedente o pedido contraposto no importe 

de R$ 93,93, devendo ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção 

monetária 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. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009717-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA PEREIRA DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUZIA PEREIRA DE 

LIMA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A RELATÓRIO O autor afirma que 

não possui qualquer relação jurídica. Contudo, vem sofrendo cobranças 

indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito com data 

de 29/07/2019 no valor R$111,51(CENTO ONZE REAIS E CINQUENTA UM 

CENTAVOS), ;o que resultou na indevida inserção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela 

requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. O requerido apresentou 

contestação arguindo, o débito contestado é devido por decorrer do 

inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da utilização dos 

serviços efetivamente prestados pela Ré ; aderiu a pacote de serviços da 

Ré, (65) 996935044, sob o contrato de nº 0301318469, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais. Aduz que a parte Autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas; Houve a audiência de conciliação, sem acordo 

entre as partes. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. DAS PRELIMINARES - DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 

6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida contesta a inversão do Ônus da 

Prova, com base nos incisos da que não há verossimilhança nas 

alegações da autora e hipossuficiência; Porém, destaco que não junta 

nenhuma contraprova capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. É 

importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC 

nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que 

o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda 

assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por 

exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que 

ocorre um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais 

relevantes do Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos 

algumas observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis 

(a critério do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força 

de lei (ope legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus 

da prova e que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. 

Opino por não acolher Preliminar na contestação da requerida, da Inversão 

do Ônus da Prova, em face dos fundamentos acima demonstrados; DA 

AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa 

tempestiva, a requerida questiona os comprovantes de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo SPC Brasil, e que 

a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão 

pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins processuais. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O 

requerente pleiteia pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes (Telefonia) é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No 

caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao 

requerido, pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. 

Assim, imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as 

partes Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, uma vez que o ponto controvertido da presente seria 

facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da fatura respectiva 

comprovante do débito. Nota-se que o Autor apenas afirma a regularidade 

dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 
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inadimplência do autor; A reclamada limitou-se a juntar TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos fatos alegados. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE 

AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) 

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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

da exordial para DECLARAR a inexistência do débito.: A) CONDENAR a 

reclamada, 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 correção monetária pelo INPC a 

partir desta decisão e juros de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso. B) REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida,; Deixo 

de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008991-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008991-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENILSON NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 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. Alega o 

Autor na petição inicial que adquiriu passagens aéreas da requerida. 

Relata que não conseguiu embarcar por ter o embarque encerrado antes 

do horário previsto, com isso perguntou ao atendente o motivo de tal ato, 

sendo que o mesmo não soube explicar, alega que mesmo chegando 

dentro do horário previsto para o embarque não foi possível realiza-lo, 

informa que a aeronave ainda encontra-se em solo. Ante a negativa de 

embarque alega que se dirigiu até ao balcão de atendimento e teve sua 

passagem remarcada para o dia seguinte. Informa que a reclamada não 

cumpriu com o seu dever de fornecer alimentação e estadia, sendo que 

teve que arcar com os gastos no montante de R$ 358,00 (trezentos e 

cinquenta e oito reais). Desse modo, ajuizou a presente demanda 

requerendo a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais. Em sua contestação, a Reclamada sustenta culpa 

exclusiva do reclamante que chegou somente 15 (quinze) minutos antes 
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do embarque, com isso alega inexistência de danos morais e matérias. 

Pleiteia pela improcedência da presente demanda. Ressalta, ainda, ter 

oferecido reacomodação ao passageiro, de acordo com o que 

regulamenta a ANAC. De início destaco que é incontroversa a relação de 

consumo entre as partes, devendo ser regida à luz do direito 

consumerista, como preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Nessa mesma direção, imperioso ressaltar que o transportador aéreo 

também se subordina ao CDC, pela sua qualidade de prestador de serviço 

público, em consonância com a previsão do artigo 22 da Lei nº. 8.078/90, 

assim dispondo: “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”, em atendimento 

ao direito básico do consumidor, insculpido no inciso X do artigo 6º, do 

mesmo diploma normativo. Com base em tais premissas e sob a análise do 

processo e os documentos a ele acostados, resta indubitável que o Autor 

não conseguiu embarcar, em razão da ocorrência de falha na prestação 

do serviço por parte da empresa que encerrou o embarque antes do 

horário previsto. Registre-se, por oportuno, que as empresas aéreas 

possuem responsabilidade objetiva ao prestar seus serviços, ou seja, 

somente poderão se eximir de eventuais reparações, no caso de 

comprovação de excludentes de responsabilidade, tais como a força 

maior. Importante salientar, ainda, as disposições constantes no Código 

Civil a respeito do contrato de transporte, aplicáveis ao presente caso. 

Vejamos: Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 

sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Desta feita, 

resta configurada a ineficiência do serviço da companhia aérea e, em 

virtude de não haver excludentes de sua responsabilidade, cabível, 

portanto, os danos morais. Resta evidente, a configuração do dano moral, 

o qual se reconhece independentemente de comprovação da efetiva 

existência do dano, já que presumido o abalo moral de quem tem seu plano 

de viagem frustrado. Corroborando: “RESPONSABILIDADE CIVIL 

TRANSPORTE AÉREO - VÔO CHARTER - PARTIDA ANTECIPAÇÃO 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO PERDA DE VÔO - DEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR - ART. 14, CAPUT DO CDC DANO MORAL E MATERIAL 

CARACTERIZADOS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE SENTENÇA 

REFORMADA RECURSO PROVIDO..” (Apelação Cível Nº 

9202972-25.2008.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de 

Justiça de SP, Relator: Paulo Roberto de Santana, Julgado em 09/05/2012) 

Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços da requerida e que estes serviços não foram prestados nos 

limites do contrato, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas 

pela ANAC. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o adiamento para o cumprimento do 

itinerário contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que fora surpreendido com a deficiente prestação 

de serviços contratados. Por outro lado, entendo cabível a restituição dos 

valores pagos na diária do hotel, vez que a reclamada não cumpriu com o 

seu dever de fornecer hospedagem e alimentação ao reclamante. Em 

análise aos comprovantes de pagamento juntados nos autos vislumbro a 

comprovação de danos materiais no valor de R$ 302,50 (trezentos e dois 

reais e cinquenta centavos). Diante disso, acolho o pedido de restituição 

dos valores reportados e comprovados na inicial referente aos gastos do 

reclamante. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para: 1 – 

CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante pelo dano material 

sofrido no valor de R$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta 

centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso. 2 - CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004739-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004739-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIA CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de 

envio de cobrança indevida realizadas pela reclamada. Alega a reclamante 

que possui contrato firmado com a reclamada, porém vem sendo cobrada 

de uma fatura de linha diversa daquela objeto do contrato firmado entre as 

parte. Ante tais fatos, pleiteia indenização pelos danos morais sofridos por 

cobrança de dívida inexistente, bem como a declaração de nulidade do 

contrato fraudulento que originou o débito tratado na exordial. A 

reclamada, a seu turno, rechaça os argumentos sustentados pela 

demandante, alega que a mera cobrança indevida não gera o dever de 

indenizar, alega que a reclamante não teve seus dados inscritos nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo no caso elementos 

ensejadores de responsabilidade civil. Desse modo, cabe 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. Em analise aos documentos 

juntados nos autos, vislumbro que a reclamada não conseguiu provar que 

o contrato discutido nos autos foi firmado pela reclamante, sendo assim, 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373,II do 

CPC. Com isso, entendo que no presente caso faz-se necessária a 

declaração de inexistência do débito de R$ 187,33 (cento e oitenta e sete 

reais trinta e três centavos), bem como a declaração de nulidade do 

contrato que deu origem. Cediço que a indenização por danos morais 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o 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 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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, não merece acolhimento. Para que 

houvesse danos morais, caberia a reclamante demonstrar alguma 

excepcionalidade, como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em 
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órgão de devedores ou a suspensão do serviço da sua linha, o que não 

houve. A propósito: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVER 

DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO 

COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A autora narrou 

que recebeu cobrança indevida referente a serviço de internet não 

contratado. Postulou a desconstituição da dívida indevidamente cobrada, a 

retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por 

danos morais. A decisão recorrida foi no sentido de desconstituir o débito 

de R$ 25,59. Recorreu o autor quanto ao pedido de indenização por danos 

morais. As Turmas Recursais Cíveis têm decidido reiteradamente que a 

mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente a configurar dano 

moral, exceto situações peculiares. Não comprovado, no caso concreto, o 

cadastro negativo do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

ou qualquer outra situação excepcional que pudesse caracterizar o dano 

extrapatrimonial pleiteado. A situação vivenciada pela consumidora, ainda 

que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a barreira dos meros 

dissabores do cotidiano. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005909171, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)” 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. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial, para: - 

DECLARAR nulo contrato que deu origem a linha telefônica número (65) 

99227-8325, bem como a inexistência do débito de R$ 187,33 (cento e 

oitenta e sete reais trinta e três centavos). - OPINO pela improcedência 

dos danos morais. - Mantenho a liminar concedida. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-36.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003783-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LYDIA LAURA MORAES BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de 

provas mínimas para embasar o pleito autoral, analisando os elementos e 

documentos juntados aos autos vislumbro que a parte autora trouxe todos 

os documentos necessário para demonstrar a ocorrência de inscrição 

indevida realizada pela reclamada. Alega a parte reclamada que a petição 

inicial não veio instruída com comprovante de negativação expedido por 

órgão oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não 

poderia ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma 

vez que o documento anexado à inicial basta para demonstrar o 

apontamento dito indevido, não havendo que se falar em ausência de 

provas. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 993,55 (novecentos e noventa e 

três reais e cinquenta e cinco centavos)com data de inclusão em 

27/10/2017, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada, 

bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a 

reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos de dívida negociada, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 
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limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome 

da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003608-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003608-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO LEONARDO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

I. RELATÓRIO Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo 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. Trata-se de demanda por meio da qual 

a parte autora busca a declaração de inexistência de débito de R$ 705,41 

(setecentos e cinco reais, e quarenta e um centavos, com data da 

inclusão no dia 16/06/2019, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela reclamada e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por 

danos morais sofridos. Por sua vez, em contestação à reclamada, afirma 

que o débito é regular, que inexiste o dever de indenizar uma vez que a 

parte mantinha relação jurídica com a empresa e efetuava os pagamento 

de forma regular, e posteriormente não se sabe por qual razão deixou de 

cumprir com os pagamentos, para provar o alegado junta tela do seu 

sistema para demonstrar cadastro interno em nome do reclamante e 

relatório de utilização do cartão. Destarte, embora tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

parte requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade 

da negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do reclamante, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a restrição mais antiga no 
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nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula 

nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, apesar de afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outras restrições em 

nome do requerente, ainda que posterior à discutida no presente 

processo, faz-se necessária à redução do quantum indenizatório. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem 

como determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao débito 

discutido nestes autos. 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais a parte reclamante, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se a reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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SONIA NOELI DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009272-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA NOELI DE LIMA ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 295,08 (duzentos e noventa e cinco reais e oito 

centavos)com data de inclusão em 29/07/2019, no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 
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formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome 

da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1005732-95.2019.8.11.0001
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CRISTIANE FERREIRA TOMADON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005732-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE FERREIRA TOMADON REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de ausência de pretensão 

resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 129,06 (cento e vinte e 

nove reais e seis centavos), com data de inclusão em 06/04/2015, no 

entanto a requerente não reconhece a dívida negativada, bem como o 

vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos seus débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguidas e no mérito pela 
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PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011443-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU UNIBANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011443-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO REQUERIDO: BANCO ITAU 

UNIBANCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que 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. Trata-se de reclamação em 

que alega a reclamante que possui cartão de crédito fornecido pela 

reclamada, sendo cliente do banco desde 1997 e que em setembro de 

2019 planejou viagem de férias para o Chile, com isso solicitou ao gerente 

do banco que fosse liberado o cartão internacional, alega que utilizou o 

cartão por algumas vezes na viagem porém, ao tentar utilizar o mesmo no 

último dia da viagem foi impedida sob a alegação de que o referido cartão 

estava bloqueado. Narra que ante tais fatos passou por 

constrangimentos, e por não possuir outro meio para pagar qualquer 

despesa ficou por aproximadamente 12 (doze) horas sem alimentação, 

somente tendo se alimentado no voo de volta para casa. Ante tais fatos, e 

pelas consequências trazidas por meio da conduta ilícita realizada pela 

reclamada pleiteia por indenização pelos danos morais sofridos. A 

reclamada em sua defesa alega que o bloqueio ocorreu por motivos de 

segurança, com isso, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Por fim, pugna pela improcedência da presente demanda. Assim, 

restando incontroversa a falha na prestação de serviço pela Reclamada 

ao efetuar o bloqueio do cartão de crédito da autora sem qualquer 

justificativa, deve reparar os danos causados. Corroborando: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS OCORRENTES. REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. O réu pede provimento ao recurso, para 

reformar a sentença que julgou procedente a presente ação indenizatória, 

determinando o restabelecimento do crédito e o condenando ao 

pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 

10.000,00. Instituição financeira que reconhece a restrição registrada, por 

conta da propositura de demanda judicial, pela cliente. Ausência de prévia 

notificação da demandante acerca do bloqueio do crédito. 

Restabelecimento do crédito. Danos morais ocorrentes. Ofensa a direitos 

subjetivos. Quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, que merece 

redução para R$ 4.000,00. Critérios de adequação e proporcionalidade. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006202642, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

27/09/2016) Ademais, importante ressaltar que, em momento algum restou 

comprovado nos autos à prévia notificação da demandante acerca do 

bloqueio das operações de crédito, o que evidencia a conduta ilícita da 

reclamada, ensejadora do dever de indenizar, pela ofensa a direitos 

subjetivos da autora. Destarte, o bloqueio unilateral do cartão de crédito 

ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, pois se configurou 

conduta injustificável e imprevisível pela consumidora, quando tentou 

utilizar seu cartão e este foi rejeitado. Trata-se de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Desta feita, diante da ausência 

de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da conduta realizada 

pelo banco reclamado e não tendo se descurado do ônus probatório que 

lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

indenização pelos danos morais sofridos. III.DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da ação para: - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais por ela sofridos no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006250-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006250-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. I. PRELIMINAR Inicialmente rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante alega desconhecer os 

valores descontados mensalmente em sua folha de pagamento, alegando 

não ter solicitado qualquer empréstimo consignado perante o reclamado 
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referente ao ano de 2017. Assim, pugna pela restituição em dobro dos 

valores descontados indevidamente além da condenação por danos 

morais e anulação do negocio jurídico. A seu turno, o reclamado sustenta 

que não cometeu qualquer ilícito, sob o argumento de que a reclamante 

possui contrato empréstimo consignado perante o banco, não existindo, 

portanto, razões para que o demandante negue conhecimento dos débitos 

aqui discutidos. Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Para 

comprovar o alegado junta extenso histórico de empréstimos realizados 

pela reclamante, comprovante de refinanciamento, devidamente assinado 

pela mesmas, bem como demonstrar os valores e empréstimo solicitado no 

ano de 2017. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Inicialmente, tenho que não pode prosperar a pretensão da reclamante de 

reconhecimento de cobrança indevida dos valores descontados em sua 

folha de pagamento pelo reclamado, pois não demonstrada à alegada 

fraude ou vício de consentimento. Aliás, o reclamado juntou aos autos 

documentação suficiente para demonstrar a relação jurídica firmada com a 

parte autora, diferente do que a mesma alega em sua exordial, bem como, 

comprovantes da Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta da 

autora. Com efeito, possível vislumbrar nos autos que a reclamante fez no 

ano de 2017 dois empréstimos junto a reclamada, por meio de TED, 

vejamos: - valor de R$ 332,57 atualizados desde a data da TED, em 

02/06/2017; - valor de R$ 827,92 atualizados desde a data da TED, em 

02/06/2017; Corroborando: “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)”. Contudo, constata-se 

pelos documentos apresentados pela autora, que os descontos vem 

ocorrendo desde 2012 tendo a presente ação sido ajuizada somente no 

corrente ano, sete anos após. Aplica-se ao caso a máxima do “venire 

contra factum proprium non potest” (vedação ao comportamento 

contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um 

direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar 

que não efetuou o contrato de empréstimo aqui discutido. Com efeito, 

analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos caracterizadores 

do comportamento contraditório, quais sejam: comportamento, geração de 

expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento 

contraditório. Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, 

se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. 

Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da 

boa-fé como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Desta feita, não há que se falar em restituição de valores, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado, pois este se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, seja pelo disposto no art. 373, II, do 

CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005875-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005875-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVELINO VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. 

A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, a reclamada juntou áudio que comprova a 

relação jurídica entras partes e a contratação realizada pela reclamante, 

bem como histórico de ligações. Corroborando com o alegado em sua 

defesa, no áudio juntado pela reclamada o reclamante afirma que recebeu 

cópia do contrato, bem como afirma estar ciente dos valores e plano 

contratado. Instado a se manifestar a reclamante apresentou impugnação 

e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que demonstram o 

débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento que comprove 

a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. 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. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - 

Opino pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$313,54 (trezentos e treze 

reais e cinquenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 
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recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GABRIELE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004358-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA GABRIELE ROSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada nos autos, porém o comparecimento é obrigatório, 

autorizando, assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I– quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), já que não trouxe qualquer prova da 

razão do não comparecimento, CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, que fixo em 10% do valor da causa, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006862-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIA INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006862-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELIA INACIO DE JESUS REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por GOL 

LINHAS AÉREAS S/A em desfavor SUELIA INACIO DE JESUS. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Sustenta a parte autora que houve falha na 

prestação do serviço pela requerida, consistente no atraso de cerca de 

dezesseis horas no embarque do voo Cuiabá-MT a São Paulo-SP, já que o 

voo foi repentinamente cancelado e a parte autora reacomodada no voo 

que partiu somente no dia seguinte, e, consequentemente, gerando 

desconforto e aborrecimentos. Com isso, requer indenização por danos 

morais. A parte ré alega que a alteração do voo ocorreu em razão DA 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, sendo que não poderia esse ou 

qualquer outro avião pousar ou decolar devido à baixa condição de 

visibilidade e o risco de descargas elétricas, motivo pela qual entende que 

não pode haver responsabilização por qualquer ônus reparatório, 

notadamente porque a aeronave só pode voar com a autorização dos 

controladores de voo, o que foge da alçada da empresa. Em que pese as 

referidas alegações, entendo que a justificativa apresentada – questão 

meteorológica -, não é verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus 

probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por meio de 

documentos hábeis a necessidade de uma eventual reformulação dos 

horários dos voos no referido dia, não tendo sido trazida aos autos 

sequer uma notícia de mau tempo na data do cancelamento do voo da 

autora, como alegado pela defesa. Portanto, o atraso desarrazoado que 

ocasionou a perda da conexão configura falha na prestação do serviço, 

no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica de consumo, restando 

inequívoca a obrigação indenizatória a título de 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). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância total de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e o 

faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007986-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007986-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA 

VI – NÃO PADRONIZADO. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante 

que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela empresa 

reclamada, posto que jamais manteve relação jurídica que justifique 

referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação 

pelo dano extrapatrimonial. 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 se 

trata de clara relação consumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto à 

empresa VIAVAREJO S/A, conhecida comumente como “Casas Bahia” ou 

“Ponto Frio”, conforme termos de contratação devidamente assinados pela 

parte autora, e cedida, por instrumento próprio. Trouxe aos autos 

documentos que demonstram a cessão de crédito. Assim, verifica-se que 

a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito a 

suposta cobrança, no entanto, quanto a referido negócio jurídico, não 

logrou demonstrar a regular notificação do demandado, consonante 

determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como se sabe, a falta de 

notificação não elide a dívida não contestada. Conforme bem explicitou o 

Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, Relator 

da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 70049248727 – TJRS, in verbis: 

Relativamente a falta de comunicação da cessão de crédito, com razão o 

Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se desnecessária a sua prova, 

pois essa não se presta para afastar débito do autor. A respeito da 

matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator Carlos Cini 

Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: Tornou-se público e 

notório que instituições financeiras e sociedades empresárias de grande 

porte têm cedido seus créditos para recuperação por sociedades 

empresárias recuperadoras de créditos, como forma de recuperar os 

valores econômicos e contratuais não adimplidos. As alegações do 

devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que nem foi 

notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por um 

sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

débito originário, cedido por VIA VAREJO S/A, 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. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008949-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA NEVES SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823-O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008949-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZANGELA NEVES SENA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 
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suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. 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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

afirma que é usuária dos serviços prestados pela Requerida, através da 

Unidade Consumidora n° 6/1373648-3, e que foi surpreendida com uma 

fatura acima da média com vencimento em maio de 2019 no valor de R$ 

976,02 (novecentos e setenta e seis reais e dois centavos). Alega que 

entrou em contato com a reclamada para contestar tal valor, uma vez que 

muito acima da sua média mensal de consumo, porém não obteve êxito em 

resolver. Informa também que no dia 11/02/2019 foi realizada vistoria no 

imóvel e constatou-se que a unidade de consumo foi ligada com desvio de 

fase, sendo gerada um fatura de recuperação de recuperação de 

consumo no valor de R$ 469,72 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e 

setenta e dois centavos), com vencimento no dia 31/05/2019. Ante a 

ausência de pagamento da fatura cobrada de R$ 976,02 (novecentos e 

setenta e seis reais e dois centavos) a concessionária realizou a 

suspensão dos serviços de energia na UC da reclamante. Ante tais fatos, 

pugna pela indenização pelos danos morais sofridos, o cancelamento da 

cobrança da fatura de recuperação de consumo, a adequação da fatura 

referente ao mês de abril, com vencimento em maio de 2019, bem como o 

cancelamento do TOI. A empresa requerida contestou, afirmando que 

referida conta diz respeito à recuperação de consumo gerada após 

constatação de irregularidade na unidade consumidora, de titularidade da 

autora. Afirma que, por ocasião da inspeção realizada no imóvel, verificou 

a concessionária que havia irregularidades no fornecimento de energia. 

Pois bem. O ato da ENERGISA de cobrar pela energia elétrica consumida 

pela média de consumo de meses anteriores é perfeitamente regular. Em 

regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a 

cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sabido que o atual entendimento do 

STJ é no sentido da possibilidade de cobrança de débitos inerente à 

recuperação de consumo, desde que a reclamada siga determinados 

procedimentos para efetuar a cobrança, o que foi realizado no presente 

caso. Sabido que a consumidora deve acompanhar a medição realizada 

pela reclamada, não podendo tal fato ser realizado de forma unilateral e 

sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. A Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, por meio de inspeção realizada no imóvel da demandante no 

dia 11/02/2019, ocasião em que verificou que a unidade consumidora 

estava ligada com desvio de fase, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção devidamente realizado, com fotos, demonstrando 

que havia irregularidades no medidor na unidade consumidora, o que 

estava impedindo a medição da energia efetivamente consumida no imóvel. 

Importante ressaltar que a reclamante junta em sua exordial o TOI, 

demonstrando assim que acompanhou o serviço que foi realizado pelos 

prepostos da reclamada. Assim, há prova suficiente que demonstre que a 

parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos 

artigos 129, 130 V e 133 todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. 

Logo, a cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de 

recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel 

da requerente não era corretamente medida. Importante salientar que a 

reclamante teve oportunidade de discutir administrativamente o débito 

cobrado, conforme documentos juntados com a inicial. Com isso, vislumbro 

que a reclamada cumpriu com o procedimento previsto em lei, com isso 

trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a regularidade do 

débito. Partindo dessas premissas, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito e cancelamento do TOI, razão pela qual não acolho 

o pedido formulado pela parte autora nesse sentido. No que concerne ao 

pedido de readequação da fatura de R$ 976,02 (novecentos e setenta e 

seis reais e dois centavos) entendo que não merece ser acolhido. Em 

análise a impugnação apresentada pela parte vislumbro na folha 7 o 

histórico de faturas da reclamante, sendo que a mesma já efetuou 

pagamento superiores a cobrança aqui discutida, ou seja, não se trata de 

cobrança acima da média de uso da reclamante. Por todo o exposto, 

entendo que a reclamada está amparada pelo exercício regular do seu 

direito, não havendo no presente caso elementos ensejadores de 

responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Revogo a medida liminar anteriormente 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004476-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IARA LUCIA DE MELLO ESTEVES REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por IARA LUCIA DE MELLO ESTEVES em desfavor 

de OI S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que realizou a 

contratação do plano de telefonia móvel e internet da reclamada, 

ocorrendo falha na prestação do serviço desde 18.05.19, com interrupção 

no fornecimento de dados de internet, o que levou a realizar diversos 

pedidos administrativos, demonstrando protocolos de atendimento, os 

quais não solucionaram o serviço contratado, assim, requereu, em sede 

de liminar, para que a reclamada forneça todos os serviços constantes no 

seu plano conforme proposta apresentada pela mesma ou TV por 

assinatura Oi com o pacote de Tele cine daria por dois meses uma 

degustação dos programas da HBO + Telefone OI fixo com identificador de 
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chamada e chamada em espera mais a internet de 10 megas pelo valor de 

por R$145,31, e, no mérito, requereu danos morais. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No caso vertente, a 

parte requerente alegou a falha no serviço prestado por suspensão 

indevida dos serviços de telefonia e internet, embora houve o pagamento 

ordinário das faturas, bem como diversos protocolos de reclamação, sem 

sucesso. De outro lado, a parte ré trouxe apenas alegações, deixando de 

instruir os autos com algum documento que demonstrasse a legalidade da 

suspensão dos serviços de telefonia e internet, mesmo com as contas 

todas pagas. A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade das alegações e documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a normalidade da 

prestação dos serviços contratados, como alegado em defesa. Logo, não 

tendo a reclamada apresentado nenhuma prova em sua defesa, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, mormente 

porque houve bloqueio do serviço de internet da parte autora, a 

procedência parcial dos pedidos é a medida que se impõe. Ademais, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com cobranças indevidas e o bloqueio do serviço contratado, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por 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, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Do mesmo modo, 

merece ser acolhido o pedido para que a reclamada forneça todos os 

serviços constantes no plano contratado pela autora, qual seja, TV por 

assinatura Oi com o pacote de Tele cine mais dois meses uma degustação 

dos programas da HBO + Telefone OI fixo com identificador de chamada e 

chamada em espera mais a internet de 10 megas pelo valor mensal de por 

R$145,31, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa pela 

reclamada, que estaria recebendo por um serviço contratado, mas sem a 

devida contraprestação. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES as pretensões iniciais, para CONDENAR a parte reclamada 

em obrigação de fazer consistente em fornecer todos os serviços 

constantes no plano contratado pela autora, qual seja, TV por assinatura 

Oi com o pacote de Tele cine mais dois meses uma degustação dos 

programas da HBO + Telefone OI fixo com identificador de chamada e 

chamada em espera mais a internet de 10 megas pelo valor mensal de por 

R$145,31, salvo comprovação de que assim já o fez; e CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do NCPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005383-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIEGO DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em relação às faturas 

de cartão de crédito junto a empresa. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da 

Proposta de adesão de cartão de crédito devidamente assinada pelo 

reclamante, bem como histórico de faturas que demonstram o débito 

negativado. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante 

apresentou impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado o reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. 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. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 
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regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004770-72.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CELINO FRANCISCO DE PAULA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. O reclamante pleiteia indenização por danos 

materiais e morais ao argumento de que o reclamado vem descontando 

indevidamente de sua folha de pagamento valores relativo a faturas de 

cartão de crédito. Informa que não se recorda de utilizar o cartão de 

crédito, e por tais fatos até a propositura da presente demanda foram 

descontados em sua folha de pagamento no montante de R$10.167,44 

(dez mil cento de sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

Pleiteia a revisão contratual ante ao juro cobrado pela reclamada. O 

reclamado, em contestação, afirma que o reclamante firmou contrato de 

adesão de cartão de crédito e autorização de desconto em folha de 

pagamento, sendo devidos os descontos, inexistindo ato ilícito. Por se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde o reclamado está mais apto a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não 

pode prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de 

cobrança indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento 

pelo reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de 

consentimento. O demandante afirma desconhecer a utilização do cartão 

de crédito que gerou os descontos em sua folha de pagamento, porém, 

vislumbro nos autos cópia das faturas do cartão, ou seja, a relação entre 

as partes restou caracterizada. Vislumbro o comportamento contraditório 

do reclamante, que se insurge quanto à espécie de contrato firmado, pois 

posteriormente à celebração percebeu que não era aquilo que pretendia. 

Aliás, o reclamado juntou aos autos Cédula de crédito bancário – saque 

mediante autorização do cartão de crédito consignado, devidamente 

assinados pelo reclamante, bem como faturas que demonstram a 

utilização do cartão, comprovando assim, relação jurídica entre as partes 

quanto à contratação de empréstimo mediante cartão de crédito 

consignado. Com efeito, a prática de oferecer empréstimo consignado ao 

consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca 

vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito 

são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto 

mediante consignação em folha de pagamento. Contudo, constata-se 

pelos documentos apresentados pelo autor, que os descontos vêm 

ocorrendo desde 2012, tendo a presente ação sido ajuizada somente no 

ano de 2019, sete anos após. Aplica-se ao caso a máxima do “venire 

contra factum proprium non potest” (vedação ao comportamento 

contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um 

direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar 

que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. Com efeito, 

analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos caracterizadores 

do comportamento contraditório, quais sejam: comportamento, geração de 

expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento 

contraditório. Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, 

se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. 

Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da 

boa-fé como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Desta feita, caberia ao autor requerer revisão contratual para 

apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é 

suficiente para quitar o contrato. Aliás, oportuno destacar que a presente 

ação não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois haveria 

necessidade de recálculo de taxas e demais encargos contratuais, o que 

dá à ação a natureza de revisional, exigindo a realização de cálculos mais 

complexos, e, por consequência, incompatível com o procedimento dos 

Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso 

está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, 

mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, 

adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos 

narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida 

que se impõe, pois apesar do modelo de contratação em questão ser 

reprovável em razão de gerar o pagamento infinito, o autor não pode 

alegar em seu favor falta de conhecimento das regras, pois usou de todas 

as facilidades contratadas. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008949-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA NEVES SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823-O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008949-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZANGELA NEVES SENA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 
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à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. 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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

afirma que é usuária dos serviços prestados pela Requerida, através da 

Unidade Consumidora n° 6/1373648-3, e que foi surpreendida com uma 

fatura acima da média com vencimento em maio de 2019 no valor de R$ 

976,02 (novecentos e setenta e seis reais e dois centavos). Alega que 

entrou em contato com a reclamada para contestar tal valor, uma vez que 

muito acima da sua média mensal de consumo, porém não obteve êxito em 

resolver. Informa também que no dia 11/02/2019 foi realizada vistoria no 

imóvel e constatou-se que a unidade de consumo foi ligada com desvio de 

fase, sendo gerada um fatura de recuperação de recuperação de 

consumo no valor de R$ 469,72 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e 

setenta e dois centavos), com vencimento no dia 31/05/2019. Ante a 

ausência de pagamento da fatura cobrada de R$ 976,02 (novecentos e 

setenta e seis reais e dois centavos) a concessionária realizou a 

suspensão dos serviços de energia na UC da reclamante. Ante tais fatos, 

pugna pela indenização pelos danos morais sofridos, o cancelamento da 

cobrança da fatura de recuperação de consumo, a adequação da fatura 

referente ao mês de abril, com vencimento em maio de 2019, bem como o 

cancelamento do TOI. A empresa requerida contestou, afirmando que 

referida conta diz respeito à recuperação de consumo gerada após 

constatação de irregularidade na unidade consumidora, de titularidade da 

autora. Afirma que, por ocasião da inspeção realizada no imóvel, verificou 

a concessionária que havia irregularidades no fornecimento de energia. 

Pois bem. O ato da ENERGISA de cobrar pela energia elétrica consumida 

pela média de consumo de meses anteriores é perfeitamente regular. Em 

regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a 

cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sabido que o atual entendimento do 

STJ é no sentido da possibilidade de cobrança de débitos inerente à 

recuperação de consumo, desde que a reclamada siga determinados 

procedimentos para efetuar a cobrança, o que foi realizado no presente 

caso. Sabido que a consumidora deve acompanhar a medição realizada 

pela reclamada, não podendo tal fato ser realizado de forma unilateral e 

sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. A Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, por meio de inspeção realizada no imóvel da demandante no 

dia 11/02/2019, ocasião em que verificou que a unidade consumidora 

estava ligada com desvio de fase, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção devidamente realizado, com fotos, demonstrando 

que havia irregularidades no medidor na unidade consumidora, o que 

estava impedindo a medição da energia efetivamente consumida no imóvel. 

Importante ressaltar que a reclamante junta em sua exordial o TOI, 

demonstrando assim que acompanhou o serviço que foi realizado pelos 

prepostos da reclamada. Assim, há prova suficiente que demonstre que a 

parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos 

artigos 129, 130 V e 133 todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. 

Logo, a cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de 

recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel 

da requerente não era corretamente medida. Importante salientar que a 

reclamante teve oportunidade de discutir administrativamente o débito 

cobrado, conforme documentos juntados com a inicial. Com isso, vislumbro 

que a reclamada cumpriu com o procedimento previsto em lei, com isso 

trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a regularidade do 

débito. Partindo dessas premissas, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito e cancelamento do TOI, razão pela qual não acolho 

o pedido formulado pela parte autora nesse sentido. No que concerne ao 

pedido de readequação da fatura de R$ 976,02 (novecentos e setenta e 

seis reais e dois centavos) entendo que não merece ser acolhido. Em 

análise a impugnação apresentada pela parte vislumbro na folha 7 o 

histórico de faturas da reclamante, sendo que a mesma já efetuou 

pagamento superiores a cobrança aqui discutida, ou seja, não se trata de 

cobrança acima da média de uso da reclamante. Por todo o exposto, 

entendo que a reclamada está amparada pelo exercício regular do seu 

direito, não havendo no presente caso elementos ensejadores de 

responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Revogo a medida liminar anteriormente 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Processo Número: 1010469-44.2019.8.11.0001
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ALESSANDRO ASSUNCAO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010469-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO ASSUNCAO E SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor total de R$ R$ 2.727,35 (dois mil setecentos e vinte e sete 

reais e trinta e cinco centavos) com data de inclusão em 05/02/2017, 

promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e por isso requer a declaração de inexistência do débito 

aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega que não houve no 

presente caso pretensão resistida, que não houve a comprovação do 

dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja julgada 

improcedente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do reclamante, possuindo débitos 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 
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senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativações objeto do presente processo são as únicas em no nome do 

requerente, no, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 

do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1 - Declarar a inexistência dos débitos 

aqui litigados, bem como determinar a exclusão definitiva das restrições 

indevidas; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011696-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011696-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO JOAO NAZARIO REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

contrato de adesão devidamente assinado pela reclamante, histórico de 

faturas e dados cadastrais em nome da reclamante, ficando demonstrado 

nos autos que o reclamante possuía relação jurídica junto com a 

reclamada. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão 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. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a 

pagar o valor de R$ 118,13 (cento e dezoito reais e treze centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância 

de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011696-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO JOAO NAZARIO REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

contrato de adesão devidamente assinado pela reclamante, histórico de 

faturas e dados cadastrais em nome da reclamante, ficando demonstrado 

nos autos que o reclamante possuía relação jurídica junto com a 

reclamada. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão 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. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a 

pagar o valor de R$ 118,13 (cento e dezoito reais e treze centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância 

de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009400-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIR PEREIRA DE MENEZES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I. RELATÓRIO Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. III.MÉRITO Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se reclamação na qual sustenta 

a parte reclamante que recebeu fatura com cobrança excessiva pela 

reclamada com vencimento em setembro de 2019, no valor de R$ 200,05 

(duzentos reais e cinco centavos). 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, bem como pela clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. No entanto, a inversão não afasta o dever 

de o autor comprovar, de forma mínima, os fatos alegados na inicial. 

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora, verifica-se que esta mantinha um padrão antes do faturamento 

excessivo do mês agosto de 2019, não havendo variação significativa nos 

meses anteriores desta situação, ainda mais porque, conforme documento 

juntado pela reclamada em sua defesa é possível verificar que 

posteriormente a essa fatura a cobrança foi regularizada. De acordo com 

o histórico de leituras, tem-se que as cobranças nos valores de R$ 

200,05, referente ao mês agosto de 2019 com vencimento em setembro 

2019, se mostrou excessiva em relação ao consumo médio do 

consumidor, neste particular cabível a declaração de inexistência do 

débito proveniente de cobranças com valores anormais. Tratando-se de 

relação de consumo, a responsabilidade da concessionária é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de 

consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário 

aumento do consumo na UC. A reclamada alega em sua defesa que não 

há nenhuma irregularidade no hidrômetro, sendo assim não há nos autos 

nenhum elemento que demonstre o motivo do aumento em relação a essa 

fatura. Com isso a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório 

que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do 
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CDC. Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela parte 

demanda, verifica-se que a fatura objeto da ação teve um aumento 

injustificado no consumo, devendo ser readequada. Corroborando: A 

HIPÓTESE VERSA SOBRE SUPOSTO AUMENTO EXCESSIVO NAS 

FATURAS REFERENTES À UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE, O 

QUE ACARRETOU O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DE JULHO DE 2008 E 

A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA 

PERICIAL QUE PODERIA DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA MEDIÇÃO 

DO CONSUMO NO IMÓVEL QUE NÃO FOI REALIZADA. PARTE RÉ QUE 

DESISTIU DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO 

DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. CONFORME DISPÕE O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se 

tratando de relação de consumo, cabia à ré a comprovação da 

regularidade da cobrança, o que não restou demonstrado, eis que desistiu 

da produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. 

Suspensão do fornecimento de água indevido. Inteligência da Súmula 192 

deste Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do 

CDC. Dano moral configurado. (Apelação nº 0024150902128190011 – 

TJRJ, Relator Wilson do Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). 

Assim, considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o 

direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação quanto à declaração de inexistência de 

débitos é medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre 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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. No que 

concerne ao pedido de danos materiais, estes não devem prosperar. Para 

se falar em repetição em dobro daquilo que foi cobrado de forma indevida 

a parte deve comprovar nos autos que efetuou o pagamento dos valores, 

o que não ocorreu no presente caso. Portanto, inexistem danos materiais 

na presente demanda. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada proceda à 

readequação da fatura com vencimento no mês de setembro de 2019, com 

base na média dos seis meses anteriores a propositura da ação. 2 - 

OPINO pela improcedência dos danos morais e dos danos materiais. - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006585-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUDILENE BASILIO DE ARAUJO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 151,31 

(cento e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) com data de 

inclusão em 22/05/2018, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos seus débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 
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Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005263-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005263-49.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO REQUERIDO: HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, BRITANIA ELETRODOMESTICOS 

LTDA. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela primeira reclamada, o Código de Defesa do Consumidor 

estabelece sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do 

produto ou serviço, alcançando a todos que de alguma forma tenham 

participado da relação, justamente para que o consumidor não se perca na 

imensa cadeia de produção/distribuição dos bens e dos serviços 

oferecidos ao mercado de consumo. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que aduz a parte autora 

que no dia 29/12/2018 adquiriu uma furadeira marca philco pelo valor de 

R$129,90 (cento e vinte e nove reais) na loja da primeira reclamada. Aduz 

que o produto apresentou vício, razão pela qual acionou as requeridas, 

porém não logrou êxito na resolução do problema. Pelo exposto, requer a 

condenação das requeridas à restituição do valor pago pelo produto, bem 

como ao pagamento de indenização por danos morais. A primeira 

reclamada sustenta em sua defesa como teses meritória que não houve 

conduta ilícita da sua parte e suscita ausência de elementos ensejadores 

de responsabilidade civil, ausência de provas e de conduta ensejadora de 

danos morais. Por sua vez, a segunda reclamada afirma a inexistência de 

ato ilícito ensejador de danos morais, e pleiteia que em caso de eventual 

condenação o reclamante deve efetuar a devolução do produto. Não se 

pode olvidar que neste conflito de interesses figuram, de um lado, 

empresas dotadas de todas as possibilidades de produção de prova, e, de 

outro o particular, que se encontra na condição de consumidor. As 

requeridas não juntaram nenhuma prova demonstrando que tentaram 
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solucionar o conflito. A parte requerente, por sua vez, apresentou nota 

fiscal e ordens de serviços, que comprovam o alegado na inicial. Assim, o 

reclamante produziu um mínimo de prova material exigido para comprovar 

a relação contratual de consumo, a aquisição do produto, e as 

reclamações quanto ao vício no produto, cumprindo com o ônus que lhe 

incumbia. Assim, resta provado que as requeridas, conforme determina o 

artigo 18 do CDC, não realizaram a troca do produto, e, não sendo sanado 

o vício a requerente tem o direito a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, conforme determina o artigo 18, §1º, do CDC. 

“Art. 18 - 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, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; Desta feita, ante a 

inexistência de alguma causa de exclusão de sua responsabilidade, como 

previsto no artigo 12, § 3º, do CDC – pois nada comprovaram nesse 

sentido - as reclamadas deverão ser compelida a restituir o valor pago 

pelo referido produto, no importe total de R$129,90 (cento e vinte e nove 

reais) . Da mesma forma, os danos morais são devidos, embora não na 

cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, transtorno, da 

sensação de impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, 

na via crucis que percorreu, tentando solucionar o impasse e assim poder 

fazer uso do bem pelo qual pagou. Na hipótese vertente, tal frustração 

alcança a extensão do dano moral, pois o produto viciado trata-se de bem 

de consumo que influi diretamente no dia a dia do reclamante, por ser 

instrumento de trabalho. Assim, privada a parte autora do direito à 

utilização do bem, e, ainda coberta pela garantia, a demora injustificada na 

sua substituição configura atitude lesiva, capaz de causar dano moral. 

Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral experimentado pela autora, e 

o nexo de causalidade, resta caracterizado o dever de indenizar. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 - CONDENAR as reclamadas, 

solidariamente, a restituírem ao reclamante o montante R$129,90 (cento e 

vinte e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Determino que o reclamante efetue a devolução do 

produto, caso ainda não esteja na posso das reclamadas. 2 - CONDENAR 

as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007191-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELTON CARLOS COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007191-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELTON CARLOS COSTA DE SOUZA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar referente à impugnação 

do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato 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 (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência do artigo 

98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pela reclamada, ao 

argumento que desconhece o referido débito. A reclamada, em sua 

defesa, aduz que a cobrança é referente a aquisição de uma motocicleta, 

contrato 100340000032014, tendo como fiador o genitor do reclamante, 

conforme demonstra documentação anexa a defesa. Ante a ausência de 

quitação dos débitos a reclamada alega estar amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Para comprovar o alegado a reclamada traz aos 

autos a proposta devidamente assinada pelo reclamante, bem como 

histórico de parcelas. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Ante tais fatos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, bem como a 

condenação do reclamante nas penas de litigância de má-fé. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifica-se que é 

incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo o reclamado 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não 

houve o devido adimplemento do débito em exame, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE QUE GEROU A INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. OPERADORA QUE COMPROVOU A REGULAR UTILIZAÇÃO 

DA LINHA TELEFÔNICA NO PERÍODO DO DÉBITO. COBRANÇA DEVIDA. 

AUSÊNCIA DE ATITUDE ILEGAL PRATICADA PELA RÉ. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007505951, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/04/2018) Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010016-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TSUYOSHI MARUYAMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010016-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TSUYOSHI MARUYAMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento do mérito, mormente porque já fora realizada audiência de 

instrução e julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por TSUYOSHI 

MARUYAMA em desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A. O que se tem de 

relevante para o deslinde da causa é que a parte autora se insurge contra 

suposta falha na prestação do serviço pela reclamada. O Requerente 

alega que não solicitou a religação de sua UC cujo fornecimento de água 

havia sido suspenso em razão de incontroversa inadimplência das 

faturas. Assim, o requerente se insurge contra a cobrança do valor de R$ 

56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), que aduz ser 

indevida, requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos. 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. Para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: 

a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem 

patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Analisando os autos, tenho que não restou 

comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez que não foi demonstrada pela 

parte reclamante que a concessionária reclamada teria emitido fatura com 

cobrança de taxa de religação de UC, tampouco o autor demonstrou ter 

realizado o pagamento de aludida taxa, quando reclamante incumbia o 

ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo 

Civil. No caso vertente, não foi demonstrada a existência de aludida 

cobrança da taxa de religação. Não sem propósito, o autor não comprova 

o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão 

do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor 

- CDC, 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. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, 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. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008771-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008771-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDENILSON SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que teve seu nome negativado nos órgão de 

proteção ao crédito no valor de R$ 1.425,60 (mil quatrocentos e vinte e 

cinco reais e sessenta centavos), com data de inscrição no dia 

01/07/2016, alega que desconhece a dívida e que nunca teve relação 

jurídica com a reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito. Consta da contestação que o crédito que originou a 

inscrição acoimada de indevida foi objeto de contrato de cessão. Na peça 

contestatória a parte reclamada afirma que a inscrição deriva de dívida 

não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto a Caixa 

Econômica Federal e cedida, por instrumento próprio. Todavia, em que 

pese às alegações da parte reclamada, é certo que não há comprovação 

por meio de documentos que demonstrem a origem do débito, tais como 

contrato assinado pela parte autora. Assim, a parte autora impugna o 

crédito primitivo, sustentando, com razão, que não há relação jurídica com 

a reclamada. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. A reclamada não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. A simples apresentação dos documentos da 

cessão do crédito e de telas dos sistema são inservíveis para comprovar 

a efetiva contratação, por tratar-se de documento unilateral, inexistindo 

nos autos provas a legitimar a inscrição discutida. Importante ressaltar que 

a reclamada não trouxe aos autos carta de notificação ao reclamante, 

estando assim, em desacordo com o disposto no artigo 290 do CC/02. 

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. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. 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. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 
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manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a única no nome do requerente, portanto, não se 

aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição indevida; 2 – Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010475-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALVA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR A reclamada alega que o extrato de negativação apresentado 

pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e 

requer a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

deveria juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada por débito no valor total de R$ 210,24 (duzentos e dez 

reais e vinte e quatro centavos), inscrito no dia 27/12/2018 na base de 

dados do SPC/SERASA. Neste sentido, argumenta que desconhece os 

referidos débitos, razão pela qual requer a declaração de inexistência dos 

valores. A reclamada, em contestação, alega a existência de contrato de 

prestação de serviços de energia elétrica firmado pela autora referente à 

UC cadastrada sob o nº 705083-4, situada na RUA CENTO E DEZOITO, Nº 

14, QUADRA 26, BAIRRO TIJUCAL, CUIABÁ/MT, da qual constam débitos 

em aberto. Ao final, como pedido pugna pela condenação da reclamante 

ao pagamento do débito inadimplido, além da condenação nas penas de 

litigância de má-fé e faz pedido contraposto. Por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

reclamada não trouxe o contrato firmado pelo autor referente à unidade 

consumidora em discussão, trazendo cadastro interno em nome do 

reclamante, e histórico de contas, os quais, por serem produzidos 

unilateralmente não podem ser aceitos como meio de prova, motivo pelo 

qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Resta, pois, 

impossível reputar suposto histórico de contas como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Do 

mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativação objeto do presente 

processo são as únicas em seu nome, portanto, não se aplica no presente 

caso a Súmula nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito 

contraposto apresentado pela reclamada, este não merece ser acolhido, 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a 

demandante, e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-48.2019.8.11.0001
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ELINEY MARQUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007022-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELINEY MARQUES DE AQUINO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de rejeição da 

inversão do ônus da prova, tendo em vista que esta se confunde com o 

mérito da lide, de modo que com ele deve ser analisado. Do mesmo modo, 

indefiro o pedido de juntada de extrato oficial dos órgãos de proteção ao 

crédito visto que o documento apresentado não obsta a defesa do réu, 

que alegando inconformidade nos registros dos órgãos de proteção ao 

crédito deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 137,26 

(Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos), com data de 

inclusão em 26/07/2019, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos seus débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. Por 

fim, indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má 

fé, uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda e indefiro o pedido contraposto realizado pela reclamada. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). - Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Intime-se o reclamado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005150-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GREICIELE DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato 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 (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse de agir arguida pelo reclamado, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito, como consequência requer a declaração da inexistência do débito. 

O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

o reclamado juntou cópia da ficha cadastral devidamente assinada pela 

reclamante, além de nota fiscal, boleto para pagamento, documentos 

pessoas, foto cadastral e pedidos que comprovam o débito. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. 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. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante 

salientar que em sede de impugnação a parte não junta nos autos 

comprovante de que a dívida alegada na contestação pela reclamada 

estava quitada, se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte 

autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda e defiro parcialmente o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino pela 

parcial procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 619,35 (seiscentos e 

dezenove reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009053-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009053-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE SEVERINO DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

As partes efetuaram composição amigável, conforme petição juntada nos 

autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099/95, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010590-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE CRISTINA SIQUEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010590-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LORRAYNE CRISTINA SIQUEIRA MARTINS REQUERIDO: 

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela 

reclamante em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo 

em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 
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argumento de que desconhece o referido débito, como consequência 

requer a declaração da inexistência do débito. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia da 

ficha cadastral devidamente assinada pela reclamante, além de 

documentos pessoais, e pedidos recebidos que comprovam o débito. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão 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. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante 

salientar que em sede de impugnação a parte não junta nos autos 

comprovante de que a dívida alegada na contestação pela reclamada 

estava quitada, se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Por fim, defiro parcialmente o pedido contraposto 

realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o pagamento dos 

valores discutidos nos autos. IV.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Opino pela parcial procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o 

valor de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011903-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSANA DA ANUNCIACAO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011903-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA ROSANA DA ANUNCIACAO BEZERRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I.RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

reclamação em que a parte autora alega que teve seus serviços 

suspenso mesmo estando em dia com suas faturas, informa que por 

diversas vezes entrou em contato com a reclamada para saber o motivo 

da suspensão dos serviços e não souberam informar. Ante tais fatos 

propôs a presente demanda e em sede de liminar solicitou o 

restabelecimento da linha, e no mérito indenização pelos danos morais 

sofridos e danos materiais. A reclamada em sua defesa informa que não 

praticou ato ilícito, pois houve no presente caso erro na digitação do 

código de barras da fatura. Com isso, por não haver elementos da 

responsabilidade civil pleiteia pela improcedência da presente demanda. 

Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. A prova do pagamento cabe ao devedor, podendo este, 

inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o 

comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). As partes divergem 

quanto à quitação da dívida no valor de R$30,48 (trinta reais e quarenta e 

oito centavos) com vencimento em 26/06/2019. Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante 

juntado na exordial e na contestação, constata-se que este é insuficiente 

como prova da quitação, pois se trata de documento cujo pagamento foi 

realizado com código de barras divergente. Em sede de impugnação a 

reclamante alega que não teve culpa pois o pagamento foi realizado em 

lotérica autorizada pela reclamada para efetuar as cobranças, sendo 

assim, a reclamada possui responsabilidade. No entanto, considerando 

que as provas juntadas nos autos vislumbro que não são suficientes 

como prova da quitação da fatura com vencimento no dia 26/06/2019, 

conclui-se que a cobrança é devida e, consequentemente, não há conduta 

ilícita por parte da parte promovida em realizar a suspensão dos serviços. 

Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO MÍNIMO QUE LHE COMPETIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora 

que era cliente da ré, e que efetuou o pagamento de todas faturas, mas 

que, mesmo assim, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente. Pugna pela declaração de inexistência do débito, 

bem como pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. 2. Parte ré contestou e apresentou contrarrazões, 

pleiteando a condenação a do autor ao pagamento das faturas em aberto. 

3. Sentença que julgou improcedente a ação e improcedente o 

contrapedido. 4. Em que pese estar-se diante de uma nítida relação de 

consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação 

consumerista, e, dentre elas, a inversão do ônus da prova, ao consumidor 

cabe, ainda que minimamente, comprovar o fato constitutivo do seu direito. 

Não o fez. 5. No caso dos autos, compulsando a prova existente, 

verifica-se que o recorrente não demonstra minimamente o seu direito. 

Alega o autor ter realizado o pagamento da de todos os débitos, todavia, 

os comprovantes que anexa aos autos não são suficientes para 

corroborarem a sua tese inicial. Isso porque os documentos de fls. 10 e 

11, de fato, são pagamentos efetuados à empresa ré, mas de valores 

diversos daqueles que ensejaram a inscrição negativa, além de estarem 

desacompanhados do respectivo boleto de cobrança, bem como os 

códigos de barra indicados nos pagamentos não conferem com aqueles 

constantes na cobrança de fl. 08. Registra-se que a prova de relação 

entre pagamento e cobrança poderia facilmente ser produzida pelo autor. 

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008866048, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 31-10-2019) Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. - Revogo a 

medida liminar concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 
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Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FAUSTINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006717-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON FAUSTINO LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por ANDERSON FAUSTINO LIMA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 

faturas em aberto, no valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), 

conforme extrato de negativação. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

reclamada o valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), referente ao 

total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009419-80.2019.8.11.0001
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DAIANE CARDOSO GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIS INNOCENTE OAB - SC38308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009419-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAIANE CARDOSO GOIS REQUERIDO: CELESC 

DISTRIBUICAO S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor total de R$ 629,96 (seiscentos e 

vinte e nove reais e noventa e seis centavos), no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que a 

reclamante era titular da unidade consumidora n.º 8209995, situada no 

endereço Rua 1º de maio, 152, São Jorge, São Miguel do Oeste-SC, e que 

a mesma deixou de quitar seus débitos, com isso alega que não praticou 

qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, 

uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, 

não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento dos 

débitos de dívida, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço 

da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

par te requerente.  Nesse sent ido:  Recurso Inominado : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 
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contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não se aplica ao 

presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a negativação do 

presente processo é a única em nome da reclamante. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 

1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011133-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES NEVES REQUERIDO: BANCO CSF 

S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

segunda reclamada, uma vez que não fez parte dos fatos narrado pelo 

reclamante em sua exordial, via de consequência julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a MASTERCARD BRASIL SOLUCOES 

DE PAGAMENTO LTDA, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Alega o Autor que sempre cumpriu com 

suas obrigações junta ao reclamado e que mesmo assim em sua fatura do 

cartão de crédito de setembro de 2019, se viu surpreendido por um 

parcelamento que não havia contratado. Sustenta que, tentou solucionar a 

situação junto ao Banco demandado, uma vez que o parcelamento não 

fora autorizado/contratado, porém não obteve êxito. Alega que teve seus 

dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não 

possui. Ante tais fatos pleiteia pela declaração de inexigibilidade do 

parcelamento, devolução em dobro dos valores que alega ter pago, bem 

como danos morais pelos transtornos sofridos. A parte reclamada na sua 

contestação alega que não cometeu ato ilícito e os serviços foram 

prestados com base na determinação da RESOLUÇÃO Nº 4.549, DE 26 DE 

JANEIRO DE 2017 do Banco Central do Brasil, alega que o reclamante por 

diversas vezes não pagou o valor total de sua fatura, ante tais fatos 

foram oferecidas opções para que pudesse quitar os débitos, porém ele 

não aceitou. Informa que o parcelamento realizado é mais favorável ao 

consumidor, estando amparado pelo exercício regular do seu direito 

havendo previsão na resolução supracitada. Ante tais fatos, não restou 

caracterizado danos morais no presente caso. Pois bem, tratando-se de 

pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente 

do ato ilícito ensejador da pretensão; neste caso, não há nos autos prova 

alguma de que os serviços não estão sendo prestados na forma 

contratada, não foi juntado nos autos comprovante de negativação do 

nome do reclamante conforme narrado na exordial (fls.4), bem como não 

restou demonstrado que a dívida inexiste, também conforme fora narrado, 

nem mesmo indícios mínimos de algum dano sofrido pelo reclamante. Em 

relação ao pedido de restituição de valores o reclamante não traz aos 

autos elementos que comprovem que pagou as parcelas, trazendo apenas 
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um extrato da fatura mensal do seu cartão sem juntar o comprovante de 

pagamento. Importante ressaltar que a medida liminar não foi concedida no 

caso em discussão pela ausência de elementos mínimo para demonstrar o 

alegado na exordial. Foi dado prazo para a parte autora se manifestar nos 

autos e juntar documentos indispensáveis, porém mesmo assim 

quedou-se inerte. Cediço que 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, hajavista que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, como manteve-se inerte, a improcedência se 

impõe. Nesse sentido, diz a doutrina: “O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão à bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, 

Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º 

Edição, São Paulo, 2001, página 95). Nesse sentido: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – CONSTANTE INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALTA EFETIVA DE PROVA DA 

ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL 

– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo 

PROVAS suficientes nos autos das alegações dos recorrentes acerca da 

PROVA da efetiva da constante interrupção do fornecimento de energia e 

demora no restabelecimento do fornecimento de energia na residência, 

impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de 

acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo 

Civil. (TJMT - Recurso inominado nº 8010114-72.2017.8.11.0036, Relator: 

Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária, Julgado 

em 12/11/2018). Destarte, como o reclamante não trouxe aos autos 

elementos mínimos quanto a fato constitutivo do direito de ser indenizado e 

restituído, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a improcedência é 

medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento 

da preliminar de ilegitimidade e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. - Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela segunda reclamada, uma vez que não fez parte dos fatos 

narrado pelo reclamante em sua exordial, via de consequência julgo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a MASTERCARD 

BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, nos moldes do artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006717-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON FAUSTINO LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por ANDERSON FAUSTINO LIMA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 

faturas em aberto, no valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), 

conforme extrato de negativação. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

reclamada o valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), referente ao 

total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003518-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLLON BARRETO VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débito inscrito no dia 05/06/2019, no valor de R$ 352,72 

(trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). Aduz, em 

sua peça inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada, referente ao contrato 

discutido nos autos, sendo os débitos indevidos. O reclamado, em sua 

defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, pois o débito discutido no 

presente processo se trata de Cessão de Crédito formalizada junto ao 

Banco do Brasil, conforme demonstrado nos autos. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado 

juntou contrato devidamente assinado pelo reclamante, cuja semelhança 

da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta nos 

documentos juntados na inicial e exarada no termo de audiência é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita do requerido. No 

caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Corroborando com o alegado a parte autora 

impugnou os fatos sem trazer elementos que comprovem que a dívida foi 

quitada, assim presumem-se verdadeiras as informações apresentadas e 

comprovadas nos autos pelo requerido. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, 

I do Código de Processo Civil. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. 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. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, artigos 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011668-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELIVAN ACELINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$100,98 (Cem reais e noventa e oito centavos), com data de 

inclusão em 06/07/2018, no entanto o requerente não reconhece a dívida 

negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular 

do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 
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como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FAUSTINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006717-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON FAUSTINO LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por ANDERSON FAUSTINO LIMA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 
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faturas em aberto, no valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), 

conforme extrato de negativação. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

reclamada o valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), referente ao 

total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009233-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009233-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO GARCIA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se reclamação na qual sustenta a parte reclamante que recebeu 

faturas com cobrança excessiva pela reclamada em sua UC 6/2655230-3. 

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, bem como pela clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora, verifica-se que esta mantinha um padrão antes do faturamento 

excessivo do mês de novembro de 2017, não havendo variação 

significativa nos meses anteriores desta situação. De acordo com o 

histórico de leituras, tem-se que as cobranças nos valores de R$ 114,11, 

R$ 502,34, R$ 462,77, R$ 398,41, R$168,80 e R$ 177,26 referentes aos 

meses de novembro de dezembro de 2017 e janeiro a julho de 2018 se 

mostraram excessivas em relação ao consumo médio do consumidor, 

consistindo muito além daquilo que o autor habitualmente pagava e, neste 

particular cabível a declaração de inexistência dos débitos provenientes 

de cobranças com valores anormais. Tratando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de 

consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário 

aumento do consumo na UC. No entanto, em sua própria defesa a 

reclamada alega que não há anomalia do relógio medido, com isso a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 

373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos 

nenhum elemento que me permita justificar o aumento na cobrança das 

faturas. Além disso, as contas juntadas aos autos comprovam uma 

regularidade na média de consumo, e uma cobrança excessiva nos meses 

reclamados. Logo, não se justifica a súbita cobrança das quantias, sem 

qualquer procedimento administrativo com ciência e acompanhamento do 

consumidor a amparar a pretensão da concessionária. Desta feita, em que 

pese os argumentos trazidos pela parte demanda, verifica-se que as 

faturas objeto da ação tiveram um aumento injustificado no consumo, 

devendo ser readequadas. Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE 

SUPOSTO AUMENTO EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À 

UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO 

PAGAMENTO DA CONTA DE JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE 

PODERIA DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO 

NO IMÓVEL QUE NÃO FOI REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. CONFORME DISPÕE O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se 

tratando de relação de consumo, cabia à ré a comprovação da 

regularidade da cobrança, o que não restou demonstrado, eis que desistiu 

da produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. 

Suspensão do fornecimento de água indevido. Inteligência da Súmula 192 

deste Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do 

CDC. Dano moral configurado. (Apelação nº 0024150902128190011 – 

TJRJ, Relator Wilson do Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). 

Assim, considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o 

direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação quanto à declaração de inexistência de 

débitos é medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre 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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 
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moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. No que 

concerne ao pedido de danos materiais, estes devem prosperar de forma 

parcial. Vislumbro que o autor efetuou o pagamento das faturas aqui 

discutidas, no valor total de R$ 1529,60 (mil quinhentos e vinte e nove 

reais e sessenta centavos), no entanto não vislumbro má-fé para que seja 

caracterizada a restituição em dobro dos valores. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada proceda à 

readequação das faturas dos meses novembro de dezembro de 2017, 

bem como, janeiro a julho de 2018, com base na média dos seis meses 

anteriores a propositura da ação. 2- OPINO pela parcial procedência dos 

danos matérias, para que a reclamada restituía o reclamante, de forma 

simples, o montante de R$ 1529,60 (mil quinhentos e vinte e nove reais e 

sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. 3- OPINO pela improcedência dos danos morais. - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008510-38.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008510-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIVA ALVES PEDROSO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pela reclamante em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o referido 

débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. A 

reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, a reclamada juntou contrato de adesão 

devidamente assinado pela reclamante, histórico de faturas e dados 

cadastrais em nome da reclamante, ficando demonstrado nos autos que a 

reclamante possuía relação jurídica junto com a reclamada. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. (Termo de audiência apresenta a mesma assinatura do 

contrato juntado pela reclamada). Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação e mesmo à reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão 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. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - 

Opino pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 169,00 (cento e sessenta 

e nove reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação 

de juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA ESPINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005647-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANIA DA SILVA ESPINA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por TANIA DA SILVA ESPINA em face de 

BANCO BRADESCO S/A, decorrente de negativação indevida. 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 no artigo 336, do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

não reconhece a cobrança no valor de R$ 58,94, com inclusão em 

15/01/2019. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré, deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, 

diferente do alegado pelo autor, verifico que há negativações 

preexistentes no extrato apresentado (Odorata Cosméticos, em 

24/07/2018) que não estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO 

HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE 

OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por 

danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ 

em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 

1386424): “A anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida nos 

autos, no valor de R$ 58,94, com inclusão em 15/01/2019, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006199-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Acolho a preliminar de retificação do polo passivo arguida 

pela reclamada, para constar como parte reclamante somente a empresa 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, sendo excluída como 

parte reclamada a empresa IUNI EDUCACIONAL S/A, uma vez que a 

primeira representa a segunda. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Alega o reclamante que era estudante na UFMT, 

porém a instituição entrou em greve, informa que havia passado em um 

concurso, no entanto, para poder tomar posse precisava ter diploma no 

curso superior. Como a instituição que estudava estava em greve o 

reclamante procurou a reclamada para que lá fosse concluído o curso, por 

isso realizou sua matrícula, ocorre que ao saber do tempo que iria demorar 

para concluir o curso na reclamada percebeu que demoraria mais tempo 

do que achou de início, por isso, alega que antes mesmo das aulas 

iniciarem solicitou o cancelamento da matrícula. Aduz que mesmo tendo 

solicitado o cancelamento se deparou com a negativação de seu nome por 

dívida que desconhece, vez que não fez uso dos serviços da reclamada. 

Por tais fatos, o reclamante pretende ver a reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

órgãos de proteção ao credito por débito indevido, ao argumento de que 

não possui nenhum débito a ser adimplido, bem como a restituição de 80% 

da matrícula que pagou, conforme previsão contratual. Em contestação, a 

Reclamada alega que não cometeu qualquer ilícito, afirma que a parte 

autora não traz provas para demonstrar o que alega, por fim pleiteia pela 

improcedência dos pedidos da inicial. A reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o autor fez uso dos serviços cobrados referente ao 

período aqui discutido. Portanto, não tendo o reclamante utilizado os 

serviços da reclamada no período cobrado, o pagamento da mensalidade 

pelo autor representaria enriquecimento ilícito da instituição de ensino, 

tendo em vista que a contraprestação não se concretizou, razão pela qual 

acolho o pedido do autor para declarar inexigível o débito discutido nos 

autos. Nesta situação, adotada contra o consumidor restrição de ordem 

comercial, por débito que foi declarado inexistente, há ato ilícito, capaz de 

embasar édito reparatório, conforme o artigo 6º, VI do CDC: “ São direitos 

básicos do consumidor: (...)VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais 

e morais, individuais, coletivos e difusos;" Os danos que incidem sobre a 

vítima caracterizam-se in re ipsa, de maneira que, por evidente, não há 

que se exigir do reclamante prova “manifesta” dos gravames, cuja 

reparação postula. Além do mais, é sempre útil lembrar que a 

responsabilidade que incide o fornecedor de serviços é, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido. 

Corroborando: “CIVIL- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

MENSALIDADE ESCOLAR - INEXIGIBILIDADE - 1. NÃO HAVENDO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, DIANTE DA DESISTÊNCIA DO 

CURSO, PELA ALUNA, AFIGURA-SE INJUSTA E INDEVIDA A PRETENSÃO 

DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM RECEBER MENSALIDADE 

ESCOLAR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA DO 

PRESTADOR DE SERVIÇOS. 2. SENTENÇA MANTIDA” (APELAÇÃO CÍVEL 

NO JUIZADO ESPECIAL 20010110233223ACJ DF, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Relator: JOÃO 

EGMONT LEÔNCIO LOPES, Publicação no DJU: 11/09/2001 Pág. : 73). 

Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por 

parte da reclamada ao cobrar a reclamante por débito inexistente. Assim, 

o dano moral decorrente da situação resta caracterizado, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a 

procedência do pedido é à medida que se impõe. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que as 
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negativações objeto do presente processo são as únicas restrições no 

nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula 

nº 385 do STJ. Em relação aos danos materiais, entendo que merecem ser 

acolhidos. O reclamante junta aos autos cópia do contrato da instituição de 

ensino que regulamenta as hipóteses de restituição de matrícula, em 

análise ao caso concreto vislumbro que o reclamante tem direito a 

restituição de 80% do valor pago, no montante de R$ 119,20 (cento e 

dezenove reais e vinte centavos), conforme prevê a cláusula contratual. 

IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes 

autos; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 3- Condenar a parte 

reclamada a restituir ao reclamante o montante de R$ 119,20 (cento e 

dezenove reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação 4 - Acolho a preliminar de retificação do polo passivo 

arguida pela reclamada, para constar como parte reclamante somente a 

empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, sendo excluída 

como parte reclamada a empresa IUNI EDUCACIONAL S/A, uma vez que a 

primeira representa a segunda. - Mantenho a liminar concedida. Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação, caso ainda não tenha 

realizado tal determinação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA DINIZ DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003366-83.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ANA CELIA DINIZ DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA 

CELIA DINIZ DE SOUSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A., decorrente 

de negativação indevida. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia as 

Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria PROVAREM QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM 

A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços, que 

eram enviadas ao endereço da parte autora, as quais indicam histórico de 

pagamentos proveniente da relação contratual, o que afasta a indicação 

de contratação fraudulenta como alegado na inicial. A parte ré, em 

contestação, logrou comprovar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram sequer impugnados. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006136-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e que não possui relação 

com o banco reclamado. O reclamado em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em relação às 

faturas de cartão de crédito junto a empresa C&A. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado 
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juntou cópia da Proposta de emissão de cartão de crédito devidamente 

assinada pelo reclamante, bem como histórico de faturas. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. 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. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005142-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS OAB - MT16626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005142-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. Rejeito a preliminar de possibilidade de 

cobrança de débitos inerente à recuperação de consumo, mesmo o 

entendimento do STJ sendo nesse sentido a reclamada deve seguir 

determinados procedimentos para efetuar a cobrança, o que não foi 

realizado no presente caso. Sabido que a consumidora titular da UC deve 

acompanhar a medição realizada pela reclamada, não podendo tal fato ser 

realizado de forma unilateral e sem a possibilidade de contraditório e ampla 

defesa. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante 

alega na petição inicial que é titular da unidade consumidora nº 

6/1268858-6. Informa que não reside no local, uma vez que se trata de 

imóvel localizado no município de Chapada dos Guimarães, somente indo 

até lá de forma esporádica. Alega que recebeu em sua residência faturas 

acima na média a título de recuperação de consumo nos valores de R$ 

19.829,87 (dezenove mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete 

centavos) e R$ 1.772,10 (um mil setecentos e setenta e dois reais e dez 

centavos). Informa que tentou resolver o imbróglio de forma administrativa, 

porém não obteve êxito. Deste modo, pugna pela declaração de 

inexistência do débito além da condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais experimentados. A reclamada, em sua 

defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foram detectadas 

irregularidades na medição de consumo da unidade consumidora do 

reclamante, razão pela qual, foi emitida fatura de recuperação de consumo 

em atenção ao que dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando 

legítimo os débitos discutidos nos autos. Por fim, como pedido contraposto 

pugna pela condenação do reclamante ao pagamento dos débitos 

inadimplidos. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifica-se que foi realizada vistoria na unidade consumidora nº 

6/1268858-6 em 14/01/2019, oportunidade em que foram constatadas 

irregularidades externas, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção nº 

698056. Apesar dos documentos apresentados pela reclamada buscarem 

convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validando a sua 

própria vistoria, estes retratam apenas ato integralmente unilateral que não 

tem a propriedade de convencer. Portanto, a mera existência de 

avaria/irregularidade no medidor de energia, por si só, não comprova a 

mensuração a menor do consumo, assim, é indispensável à prova de 

registro a menor do consumo real para proceder à recuperação pretérita. 

A propósito, mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, diante 

das regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação ao 

direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Portanto, tal fato nulifica o TOI e todo o procedimento que a 

ele se segue para cálculo e constituição do valor da recuperação de 

consumo. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Nesse compasso, não 

demonstrada pela parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na 

medição, como decorre do art. 373, II, do CPC, não há como autorizar a 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo em unidade de 

medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição do débito. 

Corroborando: DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL DA ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO NO CONSUMO DE NERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A simples 

alegação de que o medidor de consumo de energia tem defeito não 

justifica a recuperação de consumo nos termos do art. 130 da Resolução 

ANEEL nº 414/10. É necessária a demonstração efetiva de que houve 

redução ou alteração significativa na medição da energia que passou pelo 

medidor da unidade consumidora, na medida em que a própria legislação 

de regência garante à concessionária o direito ao ressarcimento das 

despesas para a verificação e cobrança dos débitos oriundos de fraude, 

desde que devidamente comprovados, consoante a orientação desta 

Câmara. 2. Portanto, no caso concreto, revela-se descabida a 

recuperação de consumo tal como operada pela concessionária, sendo a 

melhor solução a procedência do pedido vertido na inicial quanto ao tema. 

3. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária inscreveu a 

parte autora nos órgão de proteção ao crédito, lançando-a, indevidamente, 

no rol dos maus pagadores. (Apelação Cível nº 70079830790, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro 

Pacheco, Julgado em 13/12/2018). Cediço que, para que tal cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora, o que não foi realizado no presente caso. Em 

relação ao pedido de indenização por danos morais, sabido que a 

indenização pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, 
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que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre 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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. Por fim, quanto 

ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não merece ser 

acolhido, em razão da ausência de licitude na emissão de cobrança da 

fatura emitida a título de recuperação de consumo objeto no TOI nº 

698056. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 

1- DECLARAR a nulidade do TOI nº 698056, e como consequência a 

inexistência dos débitos aqui discutidos. 2- OPINO pela improcedência do 

pedido de danos morais e do pedido contraposto. - MANTENHO a liminar 

deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009233-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO GARCIA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se reclamação na qual sustenta a parte reclamante que recebeu 

faturas com cobrança excessiva pela reclamada em sua UC 6/2655230-3. 

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, bem como pela clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora, verifica-se que esta mantinha um padrão antes do faturamento 

excessivo do mês de novembro de 2017, não havendo variação 

significativa nos meses anteriores desta situação. De acordo com o 

histórico de leituras, tem-se que as cobranças nos valores de R$ 114,11, 

R$ 502,34, R$ 462,77, R$ 398,41, R$168,80 e R$ 177,26 referentes aos 

meses de novembro de dezembro de 2017 e janeiro a julho de 2018 se 

mostraram excessivas em relação ao consumo médio do consumidor, 

consistindo muito além daquilo que o autor habitualmente pagava e, neste 

particular cabível a declaração de inexistência dos débitos provenientes 

de cobranças com valores anormais. Tratando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de 

consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário 

aumento do consumo na UC. No entanto, em sua própria defesa a 

reclamada alega que não há anomalia do relógio medido, com isso a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 

373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos 

nenhum elemento que me permita justificar o aumento na cobrança das 

faturas. Além disso, as contas juntadas aos autos comprovam uma 

regularidade na média de consumo, e uma cobrança excessiva nos meses 

reclamados. Logo, não se justifica a súbita cobrança das quantias, sem 

qualquer procedimento administrativo com ciência e acompanhamento do 

consumidor a amparar a pretensão da concessionária. Desta feita, em que 

pese os argumentos trazidos pela parte demanda, verifica-se que as 

faturas objeto da ação tiveram um aumento injustificado no consumo, 

devendo ser readequadas. Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE 

SUPOSTO AUMENTO EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À 

UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO 

PAGAMENTO DA CONTA DE JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE 

PODERIA DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO 

NO IMÓVEL QUE NÃO FOI REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. CONFORME DISPÕE O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se 

tratando de relação de consumo, cabia à ré a comprovação da 

regularidade da cobrança, o que não restou demonstrado, eis que desistiu 

da produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. 

Suspensão do fornecimento de água indevido. Inteligência da Súmula 192 
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deste Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do 

CDC. Dano moral configurado. (Apelação nº 0024150902128190011 – 

TJRJ, Relator Wilson do Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). 

Assim, considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o 

direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação quanto à declaração de inexistência de 

débitos é medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre 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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. No que 

concerne ao pedido de danos materiais, estes devem prosperar de forma 

parcial. Vislumbro que o autor efetuou o pagamento das faturas aqui 

discutidas, no valor total de R$ 1529,60 (mil quinhentos e vinte e nove 

reais e sessenta centavos), no entanto não vislumbro má-fé para que seja 

caracterizada a restituição em dobro dos valores. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada proceda à 

readequação das faturas dos meses novembro de dezembro de 2017, 

bem como, janeiro a julho de 2018, com base na média dos seis meses 

anteriores a propositura da ação. 2- OPINO pela parcial procedência dos 

danos matérias, para que a reclamada restituía o reclamante, de forma 

simples, o montante de R$ 1529,60 (mil quinhentos e vinte e nove reais e 

sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. 3- OPINO pela improcedência dos danos morais. - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010390-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON JOSE DA COSTA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com o instrumento de procuração, desde já rejeito tal 

preliminar pelo fato da procuração estar presente nos autos. Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato 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 (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 186,51 

(Cento e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos),com data de 

inclusão em 15/04/2019, no entanto o requerente não reconhece a dívida 

negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular 

do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 
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nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga no nome do requerente, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas 

as ponderações supra, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do 

STJ o fato de existir outras restrições em nome do requerente, ainda que 

posterior à discutida no presente processo, faz-se necessária à redução 

do quantum indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome 

do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005878-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVELINO VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente em relação às parcelas de 

financiamento. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou comprovante de débito 

devidamente assinado pelo reclamante, em que está especificado o valor 

da prestação mensal, no mesmo valor do débito negativado, qual seja, R$ 

151,10 (cento e cinquenta e um reais e dez centavos). No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 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. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Desta feita, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 
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IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013050-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDYSON MARTINS ALVES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDYSON MARTINS 

ALVES em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Sustenta a parte autora que adquiriu passagem aérea da empresa Ré para 

realização de transporte aéreo para o trecho Cuiabá-Salvador, com 

conexão em Guarulhos. Entretanto, quando já aguardava o embarque do 

voo, foi informado que o referido voo sofreu cancelamento, razão pela 

qual foi reacomodado em voo mais próximo, entretanto, o novo voo saiu 

com atraso de cerca de 6h em relação ao inicialmente contratado, tendo o 

reclamante perdido um dia de sua viagem, já que chegou ao destino 

somente no dia seguinte ao previsto. Como chegou ao seu destino final 

com um dia inteiro de atraso, decorrente da falha na prestação de serviço 

da reclamada, requer indenização por danos morais e materiais. De outro 

lado, em contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do 

embarque ocorreu devido à manutenção não programada na aeronave 

que faria o voo da parte autora, afirma ainda que não cometeu qualquer 

ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial. O 

atraso do voo da parte autora é incontroverso e a alegação de força 

maior, por problemas operacionais na aeronave, não restou cabalmente 

comprovada. Ademais, o risco é inerente da própria atividade 

desenvolvida, sendo caso fortuito interno, e não pode ser repassado ao 

consumidor. O descumprimento contratual consistente no cancelamento e 

posterior atraso de coo configura a falha na prestação dos serviços, e 

considerando que o transporte aqui ainda era nacional, ampara a 

aplicação do art. 14, caput, do CDC e art. 737 do CC. Além disso, a 

necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada 

motivo de força maior a fim de excluir a responsabilidade da reclamada, 

pois é obrigação da companhia organizar a escala de manutenção das 

aeronaves a fim de evitar o cancelamento dos voos. Sendo assim, os 

danos morais restam configurados em concreto, haja vista os transtornos 

enfrentados pela parte autora, que arcou com o pagamento daquele 

serviço, prestado de forma defeituosa, ultrapassarem o mero dissabor. 

Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO 

SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO QUE NÃO COMPORTA 

MAJORAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. Hipótese em que a parte autora 

adquiriu passagens aéreas junto à demandada, de Los Angeles com 

destino a São Paulo. No entanto, em virtude do cancelamento do vôo, 

restou a autora prejudicada, chegando ao seu destino (São Paulo) ao 

menos 15 horas após o horário inicialmente previsto, conforme 

confessado à fl. 83. A parte autora pede provimento ao recurso para que 

seja reformada a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 

3.500 a título de indenização por danos morais. Requer a majoração do 

quantum indenizatório. Incontroversos os fatos alegados. Nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/2015, cabia a 

parte ré comprovar a ocorrência de evento capaz de afastar, no caso 

concreto, sua responsabilidade objetiva, o que não se verifica nos autos. 

Cumpre salientar que a necessidade de manutenção da aeronave não 

pode ser considerada motivo de força maior a fim de excluir a 

responsabilidade da recorrente, pois é obrigação da companhia organizar 

a escala de manutenção das aeronaves a fim de evitar o cancelamento 

dos vôos, constituindo-se, assim, em fortuito interno. Não cabe, contudo, 

majoração ao valor já determinado, uma vez que adequado aos 

parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. 

Ressalta-se, ademais, que os documentos juntados às fls. 20/23 não 

permitem a conclusão acerca do alegado atraso de 29 horas, conforme 

sustentado nas razões do recurso. Aplicação do princípio da imediatidade, 

segundo o qual o juiz que instruiu o feito, tendo contato direto com as 

partes e testemunhas, possui melhores condições de aferir e valorar a 

prova. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71006787360, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 30-05-2017) Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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 (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. Por outro lado, deixo de acolher o pedido de indenização por 

danos materiais no valor de R$ 3.180,45 (três mil cento e oitenta reais e 

quarenta e cinco centavos), pois não foi demonstrado pelo autor em que 

foi gasto tal quantia, não havendo qualquer comprovante de tais 

despesas. Além do que, como restou comprovado pela reclamada, a não 

utilização do voo, ainda que com atraso de cerca de 6h, foi por mera 

liberalidade do reclamante, uma vez que consta “no show” em seu status 

de check in. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, a título de 

danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 
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54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004475-35.2019.8.11.0001
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LUCILEY SOUZA COSTA DIONIZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004475-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCILEY SOUZA COSTA DIONIZIO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. PRELIMINAR Acolho a preliminar arguida pela reclamada para que conste 

no polo passivo da presente demanda apenas a empresa Gol Linhas 

Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n. º 07.575.651/0001- 59, devendo ser 

retificado o polo passivo. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pretende a parte reclamante ver a parte 

reclamada judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais. Alega que adquiriu passagens aéreas da 

reclamada de ida e volta para o trecho Vitória – São Paulo, informa que por 

motivos de doença do cônjuge teve que antecipar a ida, tendo adquirido 

nova passagem, razão pela qual o voo de retorno fora cancelado 

unilateralmente pela reclamada, tendo que adquirir passagens de ônibus 

para chegar ao seu destino, com isso, pleiteia danos morais pelo abalos 

sofridos e ressarcimento pelos dano materiais. A reclamada em sua 

contestação, alega que a reclamante não embarcou na viagem de volta 

pelo fato que sua passagem foi cancelada pelo não embarque na viagem 

de ida. Alega que não cometeu ato ilícito passível de reparação, tendo 

agido dentro do contrato celebrado. Pelas provas anexadas ao processo, 

verifica-se que em momento algum a consumidora foi notificada sobre o 

cancelamento da volta. Efetivamente a parte reclamante foi impedida de 

embarcar no voo de volta sem nenhum motivo justo, sendo assim, entendo 

que houve, efetivamente, ato ilícito, capaz de ensejar e autorizar a 

imposição de édito reparatório. Tendo sido configurado o ato ilícito, 

impõe-se o dever de indenizar, conforme dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor: “Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos”. A responsabilidade dos fornecedores de serviços 

pelos danos gerados ao consumidor é objetiva e configura-se 

independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC:“O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa,pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Os danos de ordem moral que 

incidem sobre a vítima, consistentes no desgaste psicológico, nos 

transtornos, na sensação de impotência a partir da insensibilidade da 

reclamada, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da 

reclamante prova “manifesta”. Além do mais, é sempre útil reafirmar que a 

responsabilidade que incide sobre o fornecedor de bens de consumo é 

objetiva e configura-se independentemente da caracterização da culpa, 

sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já 

dito, é, neste caso, presumido. No que concerne ao pedido de danos 

materiais, entendo que estes não devem prosperar. Em análise aos 

documentos juntados nos autos não é possível visualizar provas que 

demonstrem os gastos que a parte autora alegou na exordial, e sendo 

incumbência da mesma trazer elementos mínimos que corroboram com o 

alegado, entendo que ela não se desincumbiu de tal ônus, sendo a 

improcedência a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

acolhimento da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da ação e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a reclamante pelos danos morais sofridos, 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- OPINO pela 

improcedência dos danos materiais. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005647-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANIA DA SILVA ESPINA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por TANIA DA SILVA ESPINA em face de 

BANCO BRADESCO S/A, decorrente de negativação indevida. 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 no artigo 336, do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

não reconhece a cobrança no valor de R$ 58,94, com inclusão em 

15/01/2019. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré, deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, 
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diferente do alegado pelo autor, verifico que há negativações 

preexistentes no extrato apresentado (Odorata Cosméticos, em 

24/07/2018) que não estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO 

HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE 

OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por 

danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ 

em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 

1386424): “A anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida nos 

autos, no valor de R$ 58,94, com inclusão em 15/01/2019, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011668-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELIVAN ACELINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$100,98 (Cem reais e noventa e oito centavos), com data de 

inclusão em 06/07/2018, no entanto o requerente não reconhece a dívida 

negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular 

do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 
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reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA DINIZ DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003366-83.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ANA CELIA DINIZ DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA 

CELIA DINIZ DE SOUSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A., decorrente 

de negativação indevida. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia as 

Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria PROVAREM QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM 

A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços, que 

eram enviadas ao endereço da parte autora, as quais indicam histórico de 

pagamentos proveniente da relação contratual, o que afasta a indicação 

de contratação fraudulenta como alegado na inicial. A parte ré, em 

contestação, logrou comprovar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram sequer impugnados. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010456-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSANIL ALVES SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II.PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

contrato de adesão devidamente assinado pela reclamante, histórico de 

faturas e dados cadastrais em nome da reclamante, ficando demonstrado 

nos autos que a reclamante possuía relação jurídica junto com a 

reclamada. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. (Termo de audiência apresenta a 

mesma assinatura do contrato juntado pela reclamada). Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 
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trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado a 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. 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. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a 

pagar o valor de R$ 186,54 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005142-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. Rejeito a preliminar de possibilidade de 

cobrança de débitos inerente à recuperação de consumo, mesmo o 

entendimento do STJ sendo nesse sentido a reclamada deve seguir 

determinados procedimentos para efetuar a cobrança, o que não foi 

realizado no presente caso. Sabido que a consumidora titular da UC deve 

acompanhar a medição realizada pela reclamada, não podendo tal fato ser 

realizado de forma unilateral e sem a possibilidade de contraditório e ampla 

defesa. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante 

alega na petição inicial que é titular da unidade consumidora nº 

6/1268858-6. Informa que não reside no local, uma vez que se trata de 

imóvel localizado no município de Chapada dos Guimarães, somente indo 

até lá de forma esporádica. Alega que recebeu em sua residência faturas 

acima na média a título de recuperação de consumo nos valores de R$ 

19.829,87 (dezenove mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete 

centavos) e R$ 1.772,10 (um mil setecentos e setenta e dois reais e dez 

centavos). Informa que tentou resolver o imbróglio de forma administrativa, 

porém não obteve êxito. Deste modo, pugna pela declaração de 

inexistência do débito além da condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais experimentados. A reclamada, em sua 

defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foram detectadas 

irregularidades na medição de consumo da unidade consumidora do 

reclamante, razão pela qual, foi emitida fatura de recuperação de consumo 

em atenção ao que dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando 

legítimo os débitos discutidos nos autos. Por fim, como pedido contraposto 

pugna pela condenação do reclamante ao pagamento dos débitos 

inadimplidos. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifica-se que foi realizada vistoria na unidade consumidora nº 

6/1268858-6 em 14/01/2019, oportunidade em que foram constatadas 

irregularidades externas, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção nº 

698056. Apesar dos documentos apresentados pela reclamada buscarem 

convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validando a sua 

própria vistoria, estes retratam apenas ato integralmente unilateral que não 

tem a propriedade de convencer. Portanto, a mera existência de 

avaria/irregularidade no medidor de energia, por si só, não comprova a 

mensuração a menor do consumo, assim, é indispensável à prova de 

registro a menor do consumo real para proceder à recuperação pretérita. 

A propósito, mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, diante 

das regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação ao 

direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Portanto, tal fato nulifica o TOI e todo o procedimento que a 

ele se segue para cálculo e constituição do valor da recuperação de 

consumo. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Nesse compasso, não 

demonstrada pela parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na 

medição, como decorre do art. 373, II, do CPC, não há como autorizar a 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo em unidade de 

medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição do débito. 

Corroborando: DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL DA ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO NO CONSUMO DE NERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A simples 

alegação de que o medidor de consumo de energia tem defeito não 

justifica a recuperação de consumo nos termos do art. 130 da Resolução 

ANEEL nº 414/10. É necessária a demonstração efetiva de que houve 

redução ou alteração significativa na medição da energia que passou pelo 

medidor da unidade consumidora, na medida em que a própria legislação 

de regência garante à concessionária o direito ao ressarcimento das 

despesas para a verificação e cobrança dos débitos oriundos de fraude, 

desde que devidamente comprovados, consoante a orientação desta 

Câmara. 2. Portanto, no caso concreto, revela-se descabida a 

recuperação de consumo tal como operada pela concessionária, sendo a 

melhor solução a procedência do pedido vertido na inicial quanto ao tema. 

3. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária inscreveu a 

parte autora nos órgão de proteção ao crédito, lançando-a, indevidamente, 

no rol dos maus pagadores. (Apelação Cível nº 70079830790, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro 

Pacheco, Julgado em 13/12/2018). Cediço que, para que tal cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora, o que não foi realizado no presente caso. Em 

relação ao pedido de indenização por danos morais, sabido que a 

indenização pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, 

que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 
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haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre 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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. Por fim, quanto 

ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não merece ser 

acolhido, em razão da ausência de licitude na emissão de cobrança da 

fatura emitida a título de recuperação de consumo objeto no TOI nº 

698056. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 

1- DECLARAR a nulidade do TOI nº 698056, e como consequência a 

inexistência dos débitos aqui discutidos. 2- OPINO pela improcedência do 

pedido de danos morais e do pedido contraposto. - MANTENHO a liminar 

deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003366-83.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ANA CELIA DINIZ DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA 

CELIA DINIZ DE SOUSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A., decorrente 

de negativação indevida. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia as 

Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria PROVAREM QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM 

A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços, que 

eram enviadas ao endereço da parte autora, as quais indicam histórico de 

pagamentos proveniente da relação contratual, o que afasta a indicação 

de contratação fraudulenta como alegado na inicial. A parte ré, em 

contestação, logrou comprovar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram sequer impugnados. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011668-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELIVAN ACELINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$100,98 (Cem reais e noventa e oito centavos), com data de 

inclusão em 06/07/2018, no entanto o requerente não reconhece a dívida 

negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular 

do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003366-83.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ANA CELIA DINIZ DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA 

CELIA DINIZ DE SOUSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A., decorrente 

de negativação indevida. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia as 

Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria PROVAREM QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM 

A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços, que 

eram enviadas ao endereço da parte autora, as quais indicam histórico de 

pagamentos proveniente da relação contratual, o que afasta a indicação 

de contratação fraudulenta como alegado na inicial. A parte ré, em 

contestação, logrou comprovar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram sequer impugnados. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010975-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA MARIA BARBOSA SALLES REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SANDRA MARIA BARBOSA SALLES em 

desfavor de INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. 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. A parte autora afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em 

cadastro de restrição ao crédito pela reclamada, ressaltando que “não 

reconhece os referidos débitos”. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora, mormente pela ficha cadastral 

e faturas de produtos contratados e que estão em aberto, conforme 

apresentado em defesa, que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados, limitando-se a parte autora a reiterar a negativa de 

contratação, embora a reclamada tenha trazido farta documentação com 

sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou que mantém vínculo 

comercial com a reclamante, mormente pela ficha cadastral, bem como que 

a cobrança é devida e representa a ausência de pagamento das notas 

fiscais em aberto, embora tenham sido devidamente assinadas atestando 

o recebimento dos produtos ali discriminados, mas sem o respectivo 

pagamento, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo qualquer ilegalidade ou 

mesmo abuso de direito, que restaram inadimplidos. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por 

fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, uma 

vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, 

mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 543 de 700



(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004144-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLY CRISTINA DE SOUZA CABRAL REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. 

A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, a reclamada juntou áudio que comprova a 

relação jurídica entras partes e a contratação realizada pela reclamante, 

bem como histórico de ligações. Instado a se manifestar a reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. 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. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a 

pagar o valor de R$ 75,98 (setenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009233-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO GARCIA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se reclamação na qual sustenta a parte reclamante que recebeu 

faturas com cobrança excessiva pela reclamada em sua UC 6/2655230-3. 

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, bem como pela clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora, verifica-se que esta mantinha um padrão antes do faturamento 

excessivo do mês de novembro de 2017, não havendo variação 

significativa nos meses anteriores desta situação. De acordo com o 

histórico de leituras, tem-se que as cobranças nos valores de R$ 114,11, 

R$ 502,34, R$ 462,77, R$ 398,41, R$168,80 e R$ 177,26 referentes aos 

meses de novembro de dezembro de 2017 e janeiro a julho de 2018 se 

mostraram excessivas em relação ao consumo médio do consumidor, 

consistindo muito além daquilo que o autor habitualmente pagava e, neste 

particular cabível a declaração de inexistência dos débitos provenientes 

de cobranças com valores anormais. Tratando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de 

consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário 

aumento do consumo na UC. No entanto, em sua própria defesa a 

reclamada alega que não há anomalia do relógio medido, com isso a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 

373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos 

nenhum elemento que me permita justificar o aumento na cobrança das 

faturas. Além disso, as contas juntadas aos autos comprovam uma 

regularidade na média de consumo, e uma cobrança excessiva nos meses 

reclamados. Logo, não se justifica a súbita cobrança das quantias, sem 

qualquer procedimento administrativo com ciência e acompanhamento do 

consumidor a amparar a pretensão da concessionária. Desta feita, em que 

pese os argumentos trazidos pela parte demanda, verifica-se que as 

faturas objeto da ação tiveram um aumento injustificado no consumo, 

devendo ser readequadas. Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE 

SUPOSTO AUMENTO EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À 

UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO 

PAGAMENTO DA CONTA DE JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE 
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SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE 

PODERIA DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO 

NO IMÓVEL QUE NÃO FOI REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. CONFORME DISPÕE O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se 

tratando de relação de consumo, cabia à ré a comprovação da 

regularidade da cobrança, o que não restou demonstrado, eis que desistiu 

da produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. 

Suspensão do fornecimento de água indevido. Inteligência da Súmula 192 

deste Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do 

CDC. Dano moral configurado. (Apelação nº 0024150902128190011 – 

TJRJ, Relator Wilson do Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). 

Assim, considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o 

direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação quanto à declaração de inexistência de 

débitos é medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre 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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. No que 

concerne ao pedido de danos materiais, estes devem prosperar de forma 

parcial. Vislumbro que o autor efetuou o pagamento das faturas aqui 

discutidas, no valor total de R$ 1529,60 (mil quinhentos e vinte e nove 

reais e sessenta centavos), no entanto não vislumbro má-fé para que seja 

caracterizada a restituição em dobro dos valores. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada proceda à 

readequação das faturas dos meses novembro de dezembro de 2017, 

bem como, janeiro a julho de 2018, com base na média dos seis meses 

anteriores a propositura da ação. 2- OPINO pela parcial procedência dos 

danos matérias, para que a reclamada restituía o reclamante, de forma 

simples, o montante de R$ 1529,60 (mil quinhentos e vinte e nove reais e 

sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. 3- OPINO pela improcedência dos danos morais. - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010364-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WINNER RAIANY BORGES MIRANDA REQUERIDO: CLARO 

S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais em razão de envio de cobranças indevidas realizadas pela 

reclamada. Alega a parte autora que foi vítima de fraude, uma vez que não 

contratou junto a operadora os contratos de n. 110552016, 110749567, 

110551823, mas foi cobrada por débitos gerados nos mesmos. Ante tais 

fatos, pleiteia indenização pelos danos morais sofridos por cobrança de 

dívida inexistente, bem como a declaração de nulidade dos contratos 

fraudulentos que originou os débitos tratados na exordial. A reclamada, a 

seu turno, rechaça os argumentos sustentados pela demandante, alega 

que a mera cobrança indevida não gera o dever de indenizar, alega que a 

reclamante não teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao 

crédito, não havendo no caso elementos ensejadores de responsabilidade 

civil. Desse modo, cabe 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. Em analise aos documentos juntados nos autos, 

vislumbro que a reclamada não conseguiu provar que os contratos 

discutidos nos autos foram firmados pela reclamante, sendo assim, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373,II do CPC. 

Sendo assim, entendo que no presente caso faz-se necessária a 

declaração de inexistência dos débitos, bem como a declaração de 

nulidade dos contratos. Cediço que a indenização por danos morais 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o 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 amigos e até no ambiente 
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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. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, não merece acolhimento. Para que 

houvesse danos morais, caberia a reclamante demonstrar alguma 

excepcionalidade, como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em 

órgão de devedores, o que não houve. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E 

REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. A autora narrou que recebeu cobrança indevida 

referente a serviço de internet não contratado. Postulou a desconstituição 

da dívida indevidamente cobrada, a retirada do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e indenização por danos morais. A decisão recorrida 

foi no sentido de desconstituir o débito de R$ 25,59. Recorreu o autor 

quanto ao pedido de indenização por danos morais. As Turmas Recursais 

Cíveis têm decidido reiteradamente que a mera cobrança indevida, por si 

só, não é suficiente a configurar dano moral, exceto situações peculiares. 

Não comprovado, no caso concreto, o cadastro negativo do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação 

excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. A 

situação vivenciada pela consumidora, ainda que evidente a cobrança 

indevida, não ultrapassou a barreira dos meros dissabores do cotidiano. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005909171, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 01/03/2016)” 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. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na petição inicial, para: - DECLARAR nulo contratos de 

n. 110552016, 110749567, 110551823, bem como a inexistência dos 

débitos narrados na exordial. - OPINO pela improcedência dos danos 

morais. - Mantenho a liminar concedida. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011696-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011696-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO JOAO NAZARIO REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

contrato de adesão devidamente assinado pela reclamante, histórico de 

faturas e dados cadastrais em nome da reclamante, ficando demonstrado 

nos autos que o reclamante possuía relação jurídica junto com a 

reclamada. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão 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. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a 

pagar o valor de R$ 118,13 (cento e dezoito reais e treze centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância 

de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006888-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS RAMOS DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto as preliminares de ausência de interesse 

e pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. A reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz 

de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do 

art. 330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode juntar à petição 

inicial documentos que entende sejam importantes para demonstrar a 

existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há 

documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 

647,21 (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) com 

data de inclusão em 04/07/2016 e 06/07/2016, promovido pelo reclamado. 

Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e por isso 

requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, 

em sua defesa, alega que não houve no presente caso pretensão 

resistida, que não houve a comprovação do dano moral por isso pleiteia 

que a presente demanda seja julgada improcedente. O reclamado em sua 

peça de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua parte, porém não 

trouxe a baila qualquer elemento que comprove a relação jurídica entre as 

partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo são as restrições mais antiga no nome do requerente, portanto, 

não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as 

ponderações supra, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do 

STJ o fato de existir outra restrição em nome do requerente, ainda que 

posterior à discutida no presente processo, faz-se necessária à redução 

do quantum indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome 

do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003269-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003269-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante que foi 

surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por 

suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

o que pode ser atestado pelos documentos que apresenta com sua 

defesa, quais sejam, contrato de solicitação de crédito CARTÃO DE 

CRÉDITO Extra Itaucard, lavrado em 09/02/2015, devidamente assinado 

pela parte autora – todos compatíveis com aqueles acostados à petição 

inicial, atestando sua autenticidade – mas cujas faturas por utilização 

restaram inadimplidas, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Com isso requer a 

improcedência da ação. Friso que os argumentos e documentos trazidos 

aos autos pela defesa da reclamada não foram sequer impugnados pela 

parte autora. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Ademais, nota-se através do 

histórico de pagamentos que a parte autora manteve ativa sua relação 

com o Réu, realizando pagamentos ao longo de 28 meses, porém, em 

15/07/2017, a parte autora deixou de quitar sua fatura, acumulando o 

saldo devedor de R$ 2.486,00, em 22/08/2019. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Friso ainda que, a eventual 

não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004656-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004656-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEDOINO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em relação às faturas, 

conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição 

de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços 

foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou contrato de 

adesão devidamente assinado pelo reclamante, histórico de faturas e 

dados cadastrais em nome do mesmo, ficando demonstrado nos autos 

que o reclamante possuía relação jurídica junto com a reclamada. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. (Termo de audiência apresenta a mesma assinatura do 

contrato juntado pela reclamada). Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado o reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. 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. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - 

Opino pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 468,66 (Quatrocentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FAUSTINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006717-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON FAUSTINO LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por ANDERSON FAUSTINO LIMA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 

faturas em aberto, no valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), 

conforme extrato de negativação. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

reclamada o valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), referente ao 

total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003269-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003269-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante que foi 

surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por 

suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

o que pode ser atestado pelos documentos que apresenta com sua 

defesa, quais sejam, contrato de solicitação de crédito CARTÃO DE 

CRÉDITO Extra Itaucard, lavrado em 09/02/2015, devidamente assinado 

pela parte autora – todos compatíveis com aqueles acostados à petição 

inicial, atestando sua autenticidade – mas cujas faturas por utilização 

restaram inadimplidas, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Com isso requer a 

improcedência da ação. Friso que os argumentos e documentos trazidos 

aos autos pela defesa da reclamada não foram sequer impugnados pela 

parte autora. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Ademais, nota-se através do 

histórico de pagamentos que a parte autora manteve ativa sua relação 

com o Réu, realizando pagamentos ao longo de 28 meses, porém, em 

15/07/2017, a parte autora deixou de quitar sua fatura, acumulando o 

saldo devedor de R$ 2.486,00, em 22/08/2019. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Friso ainda que, a eventual 

não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 
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legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006321-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME RICARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006321-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIERME RICARDO DE LIMA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. O reclamante pleiteia indenização por danos 

materiais e morais ao argumento de que o reclamado vem descontando 

indevidamente de sua folha de pagamento valores relativo a faturas de 

cartão de crédito, pleiteia que seja declarado nulo o contrato de 

empréstimo firmado, bem como reduzida as taxas de juros aplicadas. 

Informa que não utilizou cartão de crédito junto à reclamada, que nunca 

recebeu cartão de crédito, e por tais fatos até a propositura da presente 

demanda foram descontados em sua folha de pagamento no montante de 

R$ 18.354,74 (dezoito mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos). O reclamado, em contestação, afirma que a reclamante 

firmou contrato de adesão de cartão de crédito, sendo devidos os 

descontos, inexistindo ato ilícito, alega que o contrato firmado entre as 

partes não padece de vício, que o reclamante utilizou-se do cartão e ante 

tal fato pugna pela improcedência da presente demanda. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde o reclamado está mais apto a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não pode 

prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de cobrança 

indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento pelo 

reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de 

consentimento. O demandante afirma que não utilizou o cartão da 

reclamada, no entanto o contrato que a própria reclamante junta nos autos 

demonstra que tinha ciência do tipo de empréstimo que estava realizando, 

ou seja, a relação entre as partes restou caracterizada. Vislumbro o 

comportamento contraditório do reclamante, que se insurge quanto à 

espécie de contrato firmado, pois posteriormente à celebração percebeu 

que não era aquilo que pretendia. Com efeito, a prática de oferecer 

empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de 

crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os 

juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em 

empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. 

Contudo, constata-se pelos documentos apresentados pelo autor, que os 

descontos vêm ocorrendo desde 2009 tendo a presente ação sido 

ajuizada somente no ano de 2019, dez anos após. Aplica-se ao caso a 

máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 

da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Desta feita, caberia ao autor requerer revisão 

contratual para apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora 

pago já é suficiente para quitar o contrato, mas não postular o 

cancelamento deste, porquanto não há elementos capazes de macular a 

relação jurídica firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a 

presente ação não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois 

haveria necessidade de recálculo de taxas e demais encargos 

contratuais, o que dá à ação a natureza de revisional, exigindo a 

realização de cálculos mais complexos, e, por consequência, incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento 

jurisdicional no caso está adstrito, não somente ao pedido formulado pela 

parte autora na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a 

teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é 

delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a 

improcedência é medida que se impõe, pois apesar do modelo de 

contratação em questão ser reprovável em razão de gerar o pagamento 

infinito, o autor não pode alegar em seu favor falta de conhecimento das 

regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, não havendo que ser falar em restituição de 

valores e a condenação do banco reclamado por danos morais. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012220-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012220-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILZA APARECIDA DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por MARILZA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 550 de 700



APARECIDA DE ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Pelo contrário, embora a 

parte reclamada tenha trazido aos autos apenas “prints de tela”, friso que 

não indicam ter havido sequer um histórico de pagamentos das faturas de 

serviço, logo, sem qualquer condão de fazer prova da existência de 

vínculo jurídico entre as partes. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 25/05/2019 - e correção monetária a 

partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003269-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003269-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante que foi 

surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por 

suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

o que pode ser atestado pelos documentos que apresenta com sua 

defesa, quais sejam, contrato de solicitação de crédito CARTÃO DE 

CRÉDITO Extra Itaucard, lavrado em 09/02/2015, devidamente assinado 

pela parte autora – todos compatíveis com aqueles acostados à petição 

inicial, atestando sua autenticidade – mas cujas faturas por utilização 

restaram inadimplidas, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Com isso requer a 

improcedência da ação. Friso que os argumentos e documentos trazidos 

aos autos pela defesa da reclamada não foram sequer impugnados pela 

parte autora. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Ademais, nota-se através do 

histórico de pagamentos que a parte autora manteve ativa sua relação 

com o Réu, realizando pagamentos ao longo de 28 meses, porém, em 

15/07/2017, a parte autora deixou de quitar sua fatura, acumulando o 

saldo devedor de R$ 2.486,00, em 22/08/2019. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Friso ainda que, a eventual 

não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013050-32.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYSON MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013050-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDYSON MARTINS ALVES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDYSON MARTINS 

ALVES em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Sustenta a parte autora que adquiriu passagem aérea da empresa Ré para 

realização de transporte aéreo para o trecho Cuiabá-Salvador, com 

conexão em Guarulhos. Entretanto, quando já aguardava o embarque do 

voo, foi informado que o referido voo sofreu cancelamento, razão pela 

qual foi reacomodado em voo mais próximo, entretanto, o novo voo saiu 

com atraso de cerca de 6h em relação ao inicialmente contratado, tendo o 

reclamante perdido um dia de sua viagem, já que chegou ao destino 

somente no dia seguinte ao previsto. Como chegou ao seu destino final 

com um dia inteiro de atraso, decorrente da falha na prestação de serviço 

da reclamada, requer indenização por danos morais e materiais. De outro 

lado, em contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do 

embarque ocorreu devido à manutenção não programada na aeronave 

que faria o voo da parte autora, afirma ainda que não cometeu qualquer 

ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial. O 

atraso do voo da parte autora é incontroverso e a alegação de força 

maior, por problemas operacionais na aeronave, não restou cabalmente 

comprovada. Ademais, o risco é inerente da própria atividade 

desenvolvida, sendo caso fortuito interno, e não pode ser repassado ao 

consumidor. O descumprimento contratual consistente no cancelamento e 

posterior atraso de coo configura a falha na prestação dos serviços, e 

considerando que o transporte aqui ainda era nacional, ampara a 

aplicação do art. 14, caput, do CDC e art. 737 do CC. Além disso, a 

necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada 

motivo de força maior a fim de excluir a responsabilidade da reclamada, 

pois é obrigação da companhia organizar a escala de manutenção das 

aeronaves a fim de evitar o cancelamento dos voos. Sendo assim, os 

danos morais restam configurados em concreto, haja vista os transtornos 

enfrentados pela parte autora, que arcou com o pagamento daquele 

serviço, prestado de forma defeituosa, ultrapassarem o mero dissabor. 

Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO 

SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO QUE NÃO COMPORTA 

MAJORAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. Hipótese em que a parte autora 

adquiriu passagens aéreas junto à demandada, de Los Angeles com 

destino a São Paulo. No entanto, em virtude do cancelamento do vôo, 

restou a autora prejudicada, chegando ao seu destino (São Paulo) ao 

menos 15 horas após o horário inicialmente previsto, conforme 

confessado à fl. 83. A parte autora pede provimento ao recurso para que 

seja reformada a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 

3.500 a título de indenização por danos morais. Requer a majoração do 

quantum indenizatório. Incontroversos os fatos alegados. Nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/2015, cabia a 

parte ré comprovar a ocorrência de evento capaz de afastar, no caso 

concreto, sua responsabilidade objetiva, o que não se verifica nos autos. 

Cumpre salientar que a necessidade de manutenção da aeronave não 

pode ser considerada motivo de força maior a fim de excluir a 

responsabilidade da recorrente, pois é obrigação da companhia organizar 

a escala de manutenção das aeronaves a fim de evitar o cancelamento 

dos vôos, constituindo-se, assim, em fortuito interno. Não cabe, contudo, 

majoração ao valor já determinado, uma vez que adequado aos 

parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. 

Ressalta-se, ademais, que os documentos juntados às fls. 20/23 não 

permitem a conclusão acerca do alegado atraso de 29 horas, conforme 

sustentado nas razões do recurso. Aplicação do princípio da imediatidade, 

segundo o qual o juiz que instruiu o feito, tendo contato direto com as 

partes e testemunhas, possui melhores condições de aferir e valorar a 

prova. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71006787360, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 30-05-2017) Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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 (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. Por outro lado, deixo de acolher o pedido de indenização por 

danos materiais no valor de R$ 3.180,45 (três mil cento e oitenta reais e 

quarenta e cinco centavos), pois não foi demonstrado pelo autor em que 

foi gasto tal quantia, não havendo qualquer comprovante de tais 

despesas. Além do que, como restou comprovado pela reclamada, a não 

utilização do voo, ainda que com atraso de cerca de 6h, foi por mera 

liberalidade do reclamante, uma vez que consta “no show” em seu status 

de check in. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, a título de 

danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013615-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YASMIM CAMPOS DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por YASMIM 

CAMPOS DE LIMA em face de BANCO BRADESCARD S.A. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. 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. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 136,52 

(cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), e ainda, a título 

de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação – 26/02/2017 - e correção 

monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012185-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEONIZIA CAMPOS SEIXAS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante que foi surpreendido pela 

notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto débito 

que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado qualquer 

serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e comprova que 

o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois parte autora realizou a 

contratação do serviço de telefonia habilitou a linha telefônica nº (65) 

99948-0869, em 06/10/2017, no pacote de serviços na modalidade 

Controle, o que ocasionou a emissão de faturas mensais, conforme se 

verifica no cadastro da tela de sistema interno, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais. Porém, como deixou de efetuar o pagamento das 

faturas de serviço, o nome do autor foi lançado junto ao SERASA. Com 

isso requer a improcedência da ação, bem como condenação da parte 

autora em litigância de má fé. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. Restou comprovado que 

relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora 

efetuado o pagamento das faturas no período de outubro de 2017 até 
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novembro de 2018, contudo, a Parte Autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas referentes aos meses de dezembro de 2018 até 

fevereiro de 2019,c onforme se comprova por meio das telas sistêmicas 

trazidas com a defesa. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por outro lado, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004429-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DINELLY PRADO REQUERIDO: UNIAO EDUCACIONAL 

CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA I. RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 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. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de 

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

DANOS MORAIS movida por DINELLY PRADO em desfavor de UNIÃO 

EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON-UNIRONDON. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta que é estudante na unidade da reclamada, tendo realizado o 

financiamento estudantil e assinado o termo aditivo para o ano letivo de 

2019, em que estaria concluindo o curso, no entanto, não conseguiu 

realizar a autenticação da rematrícula no tempo previsto, decorrente a uma 

falha da administração da reclamada, o que levou a perder o semestre. 

Para tanto requereu, em sede de liminar que a Reclamada procedesse a 

regularização da rematrícula, viabilizando a realização de todas as 

atividade acadêmicas, sendo, o acesso ao portal, participar das materiais 

online, inclusão do nome na lista de frequência dos alunos e as que por 

ventura tenha perdido, sem qualquer custo, no mérito, requereu a 

confirmação da liminar e danos morais. A reclamada apresentou sua 

defesa alegando que o reclamante não realizou o aditamento do contrato 

do FIES 2019 para o primeiro semestre, bem como que possui disciplina 

acrescida, provas de segunda chamada, que não são cobertos pelo FIES, 

restando um saldo devedor de R$19.483,33 (dezenove mil, quatrocentos e 

oitenta e três reais e trinta e três centavos); Quanto ao dano moral, alega 

culpa exclusiva do reclamante, por não ter enviado o TCC no tempo 

determinado. Por fim, pugna pela improcedência da demanda. O 

Reclamante com o fito de refutar os elementos da defesa traz com a 

impugnação o contrato aditivo. Analisando o Termo Aditivo, consta na 

cláusula segunda que o financiamento concedido é para o 2º semestre de 

2018 e na cláusula quarta que o financiamento se refere a 12 semestres, 

vislumbro que o contrato é de 07 de março de 2019, importante ressaltar 

que o contrato foi devidamente assinado pelas partes, deste modo, o 

reclamante estava coberto pelo financiamento para o primeiro semestre de 

2019, restando incontroverso o aditamento do contrato estudantil, que 

daria o direito ao reclamante de realizar o último semestre do curso. Vale 

ressaltar que em momento algum foi comprovado que ocorreu uma 

inconsistência bancária, e mesmo se tivesse ocorrido, restou comprovado 

que o reclamante efetuou o pagamento de forma adequada, e nem assim 

seu problema foi solucionado, o que lhe causou sérios transtornos e abalo 

moral. Assim sendo, a ré não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo com o ônus probatório que lhe cabia, nos 

termos do art. 373 do CPC. Imperioso destacar que a deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar. 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 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.’ O reclamante realizou a conclusão do termo aditivo para o 

1º semestre de 2019, como restou incontroverso, mesmo assim, teve que 

enfrentar as burocracias que a instituição de ensino apresentou no mês 

de conclusão do curso, momento em que deveria ter tranquilidade para 

terminar o TCC e as demais matérias pendentes, gerando nítido estado de 

sofrimento mental, capaz de ser indenizado pela reclamada. Desse modo, 

entendo que é devida a indenização à parte reclamante, pois, da análise 

dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para 

solucionar a questão administrativamente, o que ultrapassou o mero 

aborrecimento. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1- CONDENAR a parte Reclamada a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- 

DETERMINO que a reclamada proceda com a regularização da rematrícula 

do reclamante, e como consequência inclua seu nome na lista de 

presença, libere acesso ao portal, matérias online, além de dar acesso as 

mateiras que por ventura foram perdidas, sem qualquer custo adicional. - 
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Revogo a decisão da liminar. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1011031-53.2019.8.11.0001
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MACERLANE NERY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011031-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MACERLANE NERY DE SOUZA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCELANE NERY DE SOUZA em 

desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. 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. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada, ressaltando que “não reconhece os referidos 

débitos”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, mormente pela ficha cadastral e faturas de 

produtos contratados e que estão em aberto, conforme apresentado em 

defesa, que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados, 

limitando-se a parte autora a reiterar a negativa de contratação, embora a 

reclamada tenha trazido farta documentação com sua defesa. Em defesa 

a Reclamada demonstrou que mantém vínculo comercial com a reclamante, 

mormente pela ficha cadastral, bem como que a cobrança é devida, já que 

a autora inadimpliu a sua obrigação de pagar o preço ajustado por 

mercadorias que lhe foram devidamente entregues na campanha 09/2018, 

no valor original de R$ 388,60, valor em aberto, ocasionando a inscrição 

de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

inexistindo qualquer ilegalidade ou mesmo abuso de direito, que restaram 

inadimplidos. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do 

débito, juntando aos autos imagens retiradas do sistema eletrônico interno, 

demonstrado a existência de cadastro e faturas mensais de serviços, das 

quais indicam histórico de pagamentos, o que caracteriza a existência de 

vínculo entre as partes e afasta a indicação de contratação fraudulenta. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Friso ainda que, a eventual não comunicação 

prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011429-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BERNELANDIA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por BERNELANDIA DA SILVA 

SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante 

que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido 

pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida 

que desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve 

regular contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, 

que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria 

provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob 

a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 
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relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 

faturas em aberto, no valor de R$ 116,91 (cento e dezesseis reais e 

noventa e um centavos), conforme extrato de negativação. Indefiro, por 

fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, uma 

vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, 

mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague à reclamada o valor de R$ 116,91 (cento e dezesseis 

reais e noventa e um centavos), referente ao total de faturas de serviços 

inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos a 

partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012622-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA MODESTO ALVES REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROSANGELA MODESTO ALVES em desfavor de PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a manutenção 

da negativação é indevida, já que teria realizado seu pagamento. No 

entanto, analisando detidamente os autos, verifico que as parcelas em 

questão, foram pagas com atraso, sendo objeto de novo “boleto para 

quitação de acordo”, vindo a ser adimplidos somente em 04/10/2019. De 

outro lado, restou demonstrada a permanência do nome da parte autora no 

cadastro de maus pagadores por cerca de 10 (dez) dias após o 

pagamento, já que apresenta extrato de negativação com data de 

14/010/2019. Embora o reclamante não tenha comprovado que comunicou 

ao credor a realização do pagamento, o que certamente seria capaz de 

abreviar em muito o tempo de manutenção da negativação após a quitação 

com atraso, é de se observar que já na data de análise do pedido de 

antecipação de tutela por este juízo, 18/10/2019, não havia mais nenhuma 

negativação desabonadora contra a autora. Considerando que a 

manutenção do nome do reclamante do órgão restritivo de crédito foi 

efetivada em lapso temporal razoável (10 dias), não há que se falar em 

falha na prestação de serviço do credor. De mais a mais, não parece 

razoável concluir que o alegado abalo moral tenha origem em apenas 

alguns dias para a retirada do registro de proteção ao crédito. Assim, 

tenho que a manutenção da negativação ocorreu por curto espaço de 

tempo, por 10 dias, ou seja, normalmente o tempo necessário para que o 

credor, tomando ciência do pagamento, providencie a respectiva baixa. 

Nesse sentido: Bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito c. 

c. indenização de danos morais. Manutenção indevida do nome do 

devedor, em cadastro de proteção ao crédito, após o pagamento da 

dívida. Manutenção por curto espaço de tempo, pouco mais de 20 dias, ou 

seja, normalmente o tempo necessário para que o credor, tomando ciência 

do pagamento, providencie a respectiva baixa. Ajuizamento da ação logo 

após o pagamento que evidencia a intenção de buscar judicialmente a 

indenização pelos danos morais, ao invés de evitar os danosos efeitos 

que decorrem da negativação. Sentença confirmada. Apelação não 

provida. (TJ-SP - APL: 990100618776 SP , Relator: Romeu Ricupero, Data 

de Julgamento: 12/08/2010, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/08/2010) APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS - DÉBITOS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA - INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PAGAMENTO DA DÍVIDA 

MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O VENCIMENTO - BAIXA DA NEGATIVAÇÃO 

QUE NÃO É AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DO REGISTRO POR MENOS DE 

UM MÊS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - PERÍODO RAZOÁVEL - 

EXEGESE DO ART. 43, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

LAPSO TEMPORAL ÍNFIMO EM COTEJO AO TEMPO PELO QUAL 

PERDUROU A LEGÍTIMA INSCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EQUIVOCADA - DÍVIDA 

EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Considerando que a retirada do nome do 

autor do órgão restritivo de crédito foi efetivada em lapso temporal 

razoável, e mormente se comparado com o longo período em que a legítima 

negativação perdurou, não há que se falar em falha na prestação de 

serviço do credor. De mais a mais, não parece razoável concluir que o 

alegado abalo moral tenha origem em apenas alguns dias para a retirada 

do registro de proteção ao crédito, quando o suplicante permaneceu 

regularmente cadastrado por mais de 03 (três) anos. (TJ-PR - AC: 

6197133 PR 0619713-3, Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 

29/04/2010, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 394) Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005072-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005072-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLYNTON ALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de 

provas mínimas para embasar o pleito autoral, analisando os elementos e 

documentos juntados aos autos vislumbro que a parte autora trouxe todos 

os documentos necessário para demonstrar a ocorrência de inscrição 

indevida realizada pela reclamada. Alega a parte reclamada que a petição 

inicial não veio instruída com comprovante de endereço em nome do 

reclamante, no entanto em análise aos documentos juntados vislumbro que 

o comprovante é em nome da genitora do reclamante, sendo assim, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 151,05 (cento e cinquenta e um 

reais e cinco centavos) com data de inclusão em 10/08/2017, no entanto o 

requerente não reconhece a dívida negativada, bem como o vinculo 

jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos seus débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome do reclamante. 

IV.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). - 

Mantenho a liminar concedida. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005474-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. I.RELATÓRIO Dispenso o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Alega o reclamante que assinou 

proposta de adesão de cartão de crédito, porém diz que nunca recebeu tal 

cartão, consequentemente, nunca houve o desbloqueio, tampouco 

utilização, mesmo assim, narra que o reclamado inseriu seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 369,14 (trezentos 

e sessenta e nove reais e quatorze centavos), na data de 01/03/2018. 

Ante tais fatos, requer a declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A 

requerida apresenta contestação no prazo legal, alegando ausência de 

ilícito capaz de causar reparação, vez que a requerente assinou contrato 

solicitando o envio de cartão e efetuou compras. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que em seu artigo 373, I e II estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e 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, não tendo a parte reclamante, segundo de modo verossímil afirma, 

contraído a obrigação de pagamento, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que a autora participou da transação comercial, nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não 

se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, prova de fato 

negativo: São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Art. 14 

do CDC: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Não obstante a reclamada ter alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação, informando que o valor cobrado diz respeito a real utilização 

do cartão de crédito disponibilizado, certo é que a ré devia ter comprovado 

o envio do cartão de crédito, com o devido recebimento assinado pelo 

consumidor, documentos que inexistem nos autos. Ora, o fato de terceiro, 

configurado neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a 

obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco 

sempre presente nas operações de crédito. Os danos que incidem sobre 

a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir do 

reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Sobre a matéria a jurisprudência oriunda dos Tribunais 

Superiores trás a seguinte orientação: TJSP. Responsabilidade civil. 

Instituição financeira. Saques fraudulentos em conta bancária. Cartão com 

«chip». Impugnação pelo correntista. Ônus da prova. Inversão. Ausência 

das filmagens dos terminais de atendimento eletrônico. Estabelecimento de 

crédito que não comprova a eficácia do seu sistema de segurança. 

Presunção de culpa não elidida. Indenização devida. Ação procedente. 

Recurso provido.( TJSP - (17ª CâmDirPri) - Apelação 

0012994-54.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Rel.: Des(a). Luiz Roberto 

Sabbato - J. em 15/06/2011 - Doc. LEGJUR 146.8743.5016.0400) TJSP. 

Responsabilidade civil. Cartão de crédito. Utilização fraudulenta de cartão 

magnético falsificado. Operação autorizada pela administradora do cartão 

de crédito. Exploração, pela empresa ré, de atividade cujo risco não pode 

ser transferido aos estabelecimentos comerciais credenciados. Prejuízos 

advindos da fraude que devem ser suportados pela empresa 

administradora do cartão, a quem incumbe providenciar mecanismos que 

aumentem a segurança das operações. Recurso improvido. ( TJSP - (23ª 

CâmDirPri) - Apelação 7359836400 - 2012 - São Paulo - Rel.: Des(a). Paulo 

Roberto de Santana - J. em 29/08/2012 - Doc. LEGJUR 

144.7244.0028.6200) Nesse sentido, entendo 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. O fato 

da inserção dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, já que em nossa sociedade, o nome é 

um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por débito não comprovado, caracteriza abuso de direito e exige 

reparação moral, nos termos da jurisprudência pátria, senão, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RECURSO ADESIVO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO - NÃO 

CONHECIMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA QUITADA - DEVER 

DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. A matéria ventilada no recurso 

adesivo está subordinada à do recurso principal, sendo vedado ao 

recorrente adesivo discutir questão não constante deste, já que suportou 

os efeitos da sentença ao deixar transcorrer in albis o prazo para 

interposição do recurso independente. O dano moral é presumido, quando 

oriundo de negativação indevida, em razão de débito referente a contrato 

de financiamento devidamente quitado. Na valoração da verba 

indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla 

finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e 

propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um 

enriquecimento sem causa. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS- RECURSO ADESIVO - MAJORAÇÃO DE 

HONORÁRIOS - CONHECIDO. 1. Em regra, posiciona-se esta Câmara no 

sentido de que o recurso adesivo deve restringir-se a matéria do recurso 

principal. 2. Todavia, não há que se exigir, in casu, a vinculação ao 

recurso principal, visto que, é uma formalidade exacerbada, impor que o 

recurso principal tenha um tópico específico acerca de honorários 

advocatícios para que se possa recorrer adesivamente dessa matéria. 3. 

Recurso adesivo conhecido. (DESEMBARGADORA MARIZA DE MELO 

PORTO - VOGAL VENCIDA EM PARTE). (TJ-MG - AC: 

10297120012523001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/07/2014) Nessa toada, cumpre observar que reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, e 

tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, considerando a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. III. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação. 

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 
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nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012115-89.2019.8.11.0001
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ELIANE DOLENS ALMEIDA GARCIA (REQUERENTE)
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VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES OAB - BA25825 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012115-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE DOLENS ALMEIDA GARCIA REQUERIDO: MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A., FABIOLA PEREIRA DA LUZ 

04354731150 Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inicialmente, REJEITO a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam arguida pela reclamada MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A., tendo em vista que participou da 

cadeia de fornecedores do produto defeituoso, devendo ser apurada sua 

responsabilidade como comerciante, na forma solidária, a teor do disposto 

no artigo 18, CDC. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e 

materiais, proposta por ELIANE DOLENS ALMEIDA GARCIA em face de MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. e ELETROLUZ ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA EM ELETRODOMÉSTICOS decorrentes de falha na prestação do 

serviço. Em apertada síntese, alega a parte requerente que, em 

23/11/2018, adquiriu por meio de seu cartão de crédito, uma Escova 

Elétrica de Cabelo da marca MONDIAL no valor de R$ 207,40 (duzentos e 

sete reais e quarenta centavos), conforme faz prova em anexo o Cupom 

Fiscal. Ocorreu que o produto apresentou vício em seu funcionamento, 

tendo sido encaminhado para a assistência técnica autorizada no dia 

28/08/2019, conforme comprova a Ordem de Serviço nº 1436 expedida 

pela 2ª Requerida/Eletroluz em anexo à inicial. Alega que após ficarem com 

a escova elétrica por mais de meses, não lhe devolveram o produto, 

tampouco a quantia paga. Com isso, requer indenização por danos 

materiais e morais. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada 

CUIABÁ TECH, apesar de devidamente citada, não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco apresentou defesa, portanto decreto a 

revelia, nos termos do art. 23 da lei 9.099/95. Por sua vez, a reclamada MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. contesta de forma genérica, não 

trazendo qualquer tipo de prova de suas alegações, ou mesmo 

demonstração de que buscou meios de atender às reclamações 

administrativas do consumidor. Em análise aos documentos juntados, 

verifica-se que a parte reclamante comprovou suas alegações, estando 

evidente a falha na prestação de serviço das Reclamadas, já que nem 

consertaram o produto, tampouco lhe entregaram um novo em 

substituição, devendo agora indenizar o Reclamante pelos danos materiais 

causados, equivalente ao valor do aparelho R$ 207,40 (duzentos e sete 

reais e quarenta centavos) e ainda arcar com a compensação pelo dano 

moral causado. O réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, 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 da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” 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. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da inicial, para o fim de: A) Condenar as partes Reclamadas, 

solidariamente, a pagar a parte Reclamante à 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; B) Condenar as partes Reclamadas, 

solidariamente, a pagar a parte Reclamante à importância de R$ 207,40 

(duzentos e sete reais e quarenta centavos), de forma simples, a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo 

“INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do 

desembolso; 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. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo. Publicada no sistema Projudi. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011742-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

IGOR FRANCIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MOLINA OAB - MT23277-O (ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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OTAVIO ROMANO DE OLIVEIRA OAB - SP231795 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011742-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR FRANCIS FERREIRA, FABIANA DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., BRASIL PRE-PAGOS, 

ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Inicialmente, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pela reclamada BRASIL 

PRÉ-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A (CARTÃO NUI), tendo 

em vista que os autores demonstraram os cupons fiscais relativos às 

compras efetuadas e que agora estão sendo cobradas em juízo. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por IGOR 

FRANCIS FERREIRA e FABIANA DA SILVA GOMES em desfavor de 

LOJAS AMERICANAS S.A e BRASIL PRÉ-PAGOS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES S.A (CARTÃO NUI). Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora aduz que compareceram à loja física da 1ª Requerida 

(AMERICANAS), localizada dentro do pantanal shopping, e efetuaram a 

compra de 4 (quatro) cartões pré-pagos NUI, bandeira visa, sendo 1 (um) 

comprado no dia 27.06.2019 e os outros 3 (três) no dia 28.06.2019, cada 

cartão custando no total (cartão + recarga) R$ 114,90 (cento e quatorze 

reais e noventa centavos), tendo como valor total o montante de R$ 

459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), 

conforme cupom fiscal em anexo. Ocorre que não conseguiram realizar o 

cadastro dos referidos cartões para então habilitá-los para compras, 

tendo entrado em contato com as reclamadas para solucionar o ocorrido, 

mas sem sucesso. Como lhes foi negada a troca, não restou atendida 

administrativamente, requer a devolução da quantia paga, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos. Por se tratar de relação 

consumerista e, tendo de um lado o consumidor, parte hipossuficiente, 

inverto o ônus da prova com o fito de proporcionar equilíbrio à relação 

processual, a teor do que dispõe o artigo 6º, VIII, CDC. Em que pese às 

alegações da parte reclamada, estas não comprovaram que o produto 

comprado encontrava-se em perfeitas condições de uso, ou que tenha 

solucionado o defeito do produto, embora se trate de produto comprado 

novo e dentro do prazo de garantia. Verifico que, conforme os 

documentos trazidos pela parte reclamada, houve inserção do crédito de 

R$100,00 nos quatro cartões adquiridos pelos autores, mas com 

mensagem de “descarga de saldo” no minuto seguinte, o que não indica 

seu uso, mas tão-somente invalidação do crédito inserido. Considerando 

os transtornos dos reclamantes que se viram impossibilitados de utilizar os 

cartões da forma pretendida, que buscaram solução administrativa e não 

alcançaram êxito, tenho que a restituição do valor pago e indenização por 

danos morais são as medidas que se impõem. Restou incontroverso que 

os autores entraram em contato com as reclamadas por diversas vezes, 

informando os defeitos apresentados, requerendo a substituição do 

produto, mas sem sucesso. Ademais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 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$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de CONDENAR, solidariamente, as reclamadas a restituir à parte autora 

o valor de R$ 459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta 

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 CONDENAR ainda a parte 

reclamada, também de forma solidária, a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser dividida entre 

os autores, 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, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005474-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. I.RELATÓRIO Dispenso o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Alega o reclamante que assinou 

proposta de adesão de cartão de crédito, porém diz que nunca recebeu tal 

cartão, consequentemente, nunca houve o desbloqueio, tampouco 

utilização, mesmo assim, narra que o reclamado inseriu seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 369,14 (trezentos 

e sessenta e nove reais e quatorze centavos), na data de 01/03/2018. 

Ante tais fatos, requer a declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A 

requerida apresenta contestação no prazo legal, alegando ausência de 
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ilícito capaz de causar reparação, vez que a requerente assinou contrato 

solicitando o envio de cartão e efetuou compras. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que em seu artigo 373, I e II estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e 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, não tendo a parte reclamante, segundo de modo verossímil afirma, 

contraído a obrigação de pagamento, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que a autora participou da transação comercial, nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não 

se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, prova de fato 

negativo: São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Art. 14 

do CDC: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Não obstante a reclamada ter alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação, informando que o valor cobrado diz respeito a real utilização 

do cartão de crédito disponibilizado, certo é que a ré devia ter comprovado 

o envio do cartão de crédito, com o devido recebimento assinado pelo 

consumidor, documentos que inexistem nos autos. Ora, o fato de terceiro, 

configurado neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a 

obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco 

sempre presente nas operações de crédito. Os danos que incidem sobre 

a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir do 

reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Sobre a matéria a jurisprudência oriunda dos Tribunais 

Superiores trás a seguinte orientação: TJSP. Responsabilidade civil. 

Instituição financeira. Saques fraudulentos em conta bancária. Cartão com 

«chip». Impugnação pelo correntista. Ônus da prova. Inversão. Ausência 

das filmagens dos terminais de atendimento eletrônico. Estabelecimento de 

crédito que não comprova a eficácia do seu sistema de segurança. 

Presunção de culpa não elidida. Indenização devida. Ação procedente. 

Recurso provido.( TJSP - (17ª CâmDirPri) - Apelação 

0012994-54.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Rel.: Des(a). Luiz Roberto 

Sabbato - J. em 15/06/2011 - Doc. LEGJUR 146.8743.5016.0400) TJSP. 

Responsabilidade civil. Cartão de crédito. Utilização fraudulenta de cartão 

magnético falsificado. Operação autorizada pela administradora do cartão 

de crédito. Exploração, pela empresa ré, de atividade cujo risco não pode 

ser transferido aos estabelecimentos comerciais credenciados. Prejuízos 

advindos da fraude que devem ser suportados pela empresa 

administradora do cartão, a quem incumbe providenciar mecanismos que 

aumentem a segurança das operações. Recurso improvido. ( TJSP - (23ª 

CâmDirPri) - Apelação 7359836400 - 2012 - São Paulo - Rel.: Des(a). Paulo 

Roberto de Santana - J. em 29/08/2012 - Doc. LEGJUR 

144.7244.0028.6200) Nesse sentido, entendo 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. O fato 

da inserção dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, já que em nossa sociedade, o nome é 

um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por débito não comprovado, caracteriza abuso de direito e exige 

reparação moral, nos termos da jurisprudência pátria, senão, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RECURSO ADESIVO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO - NÃO 

CONHECIMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA QUITADA - DEVER 

DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. A matéria ventilada no recurso 

adesivo está subordinada à do recurso principal, sendo vedado ao 

recorrente adesivo discutir questão não constante deste, já que suportou 

os efeitos da sentença ao deixar transcorrer in albis o prazo para 

interposição do recurso independente. O dano moral é presumido, quando 

oriundo de negativação indevida, em razão de débito referente a contrato 

de financiamento devidamente quitado. Na valoração da verba 

indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla 

finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e 

propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um 

enriquecimento sem causa. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS- RECURSO ADESIVO - MAJORAÇÃO DE 

HONORÁRIOS - CONHECIDO. 1. Em regra, posiciona-se esta Câmara no 

sentido de que o recurso adesivo deve restringir-se a matéria do recurso 

principal. 2. Todavia, não há que se exigir, in casu, a vinculação ao 

recurso principal, visto que, é uma formalidade exacerbada, impor que o 

recurso principal tenha um tópico específico acerca de honorários 

advocatícios para que se possa recorrer adesivamente dessa matéria. 3. 

Recurso adesivo conhecido. (DESEMBARGADORA MARIZA DE MELO 

PORTO - VOGAL VENCIDA EM PARTE). (TJ-MG - AC: 

10297120012523001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/07/2014) Nessa toada, cumpre observar que reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, e 

tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, considerando a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. III. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação. 

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 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 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011731-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011731-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSELIA DA SILVA LARA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 
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arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

áudio em que a reclamante confirma a contratação dos serviços, histórica 

de ligações, faturas, e dados cadastrais em nome da reclamante, ficando 

demonstrado nos autos que a reclamante possuía relação jurídica junto 

com a reclamada. Instada a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado a reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão 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. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, para que 

a reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino 

pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 84,95 (oitenta e quatro 

reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO ROMANO DE OLIVEIRA OAB - SP231795 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011742-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR FRANCIS FERREIRA, FABIANA DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., BRASIL PRE-PAGOS, 

ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Inicialmente, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pela reclamada BRASIL 

PRÉ-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A (CARTÃO NUI), tendo 

em vista que os autores demonstraram os cupons fiscais relativos às 

compras efetuadas e que agora estão sendo cobradas em juízo. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por IGOR 

FRANCIS FERREIRA e FABIANA DA SILVA GOMES em desfavor de 

LOJAS AMERICANAS S.A e BRASIL PRÉ-PAGOS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES S.A (CARTÃO NUI). Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora aduz que compareceram à loja física da 1ª Requerida 

(AMERICANAS), localizada dentro do pantanal shopping, e efetuaram a 

compra de 4 (quatro) cartões pré-pagos NUI, bandeira visa, sendo 1 (um) 

comprado no dia 27.06.2019 e os outros 3 (três) no dia 28.06.2019, cada 

cartão custando no total (cartão + recarga) R$ 114,90 (cento e quatorze 

reais e noventa centavos), tendo como valor total o montante de R$ 

459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), 

conforme cupom fiscal em anexo. Ocorre que não conseguiram realizar o 

cadastro dos referidos cartões para então habilitá-los para compras, 

tendo entrado em contato com as reclamadas para solucionar o ocorrido, 

mas sem sucesso. Como lhes foi negada a troca, não restou atendida 

administrativamente, requer a devolução da quantia paga, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos. Por se tratar de relação 

consumerista e, tendo de um lado o consumidor, parte hipossuficiente, 

inverto o ônus da prova com o fito de proporcionar equilíbrio à relação 

processual, a teor do que dispõe o artigo 6º, VIII, CDC. Em que pese às 

alegações da parte reclamada, estas não comprovaram que o produto 

comprado encontrava-se em perfeitas condições de uso, ou que tenha 

solucionado o defeito do produto, embora se trate de produto comprado 

novo e dentro do prazo de garantia. Verifico que, conforme os 

documentos trazidos pela parte reclamada, houve inserção do crédito de 

R$100,00 nos quatro cartões adquiridos pelos autores, mas com 

mensagem de “descarga de saldo” no minuto seguinte, o que não indica 

seu uso, mas tão-somente invalidação do crédito inserido. Considerando 

os transtornos dos reclamantes que se viram impossibilitados de utilizar os 

cartões da forma pretendida, que buscaram solução administrativa e não 

alcançaram êxito, tenho que a restituição do valor pago e indenização por 

danos morais são as medidas que se impõem. Restou incontroverso que 

os autores entraram em contato com as reclamadas por diversas vezes, 

informando os defeitos apresentados, requerendo a substituição do 

produto, mas sem sucesso. Ademais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 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 
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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$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de CONDENAR, solidariamente, as reclamadas a restituir à parte autora 

o valor de R$ 459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta 

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 CONDENAR ainda a parte 

reclamada, também de forma solidária, a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser dividida entre 

os autores, 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, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012622-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MODESTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA OAB - MT14538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012622-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA MODESTO ALVES REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROSANGELA MODESTO ALVES em desfavor de PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a manutenção 

da negativação é indevida, já que teria realizado seu pagamento. No 

entanto, analisando detidamente os autos, verifico que as parcelas em 

questão, foram pagas com atraso, sendo objeto de novo “boleto para 

quitação de acordo”, vindo a ser adimplidos somente em 04/10/2019. De 

outro lado, restou demonstrada a permanência do nome da parte autora no 

cadastro de maus pagadores por cerca de 10 (dez) dias após o 

pagamento, já que apresenta extrato de negativação com data de 

14/010/2019. Embora o reclamante não tenha comprovado que comunicou 

ao credor a realização do pagamento, o que certamente seria capaz de 

abreviar em muito o tempo de manutenção da negativação após a quitação 

com atraso, é de se observar que já na data de análise do pedido de 

antecipação de tutela por este juízo, 18/10/2019, não havia mais nenhuma 

negativação desabonadora contra a autora. Considerando que a 

manutenção do nome do reclamante do órgão restritivo de crédito foi 

efetivada em lapso temporal razoável (10 dias), não há que se falar em 

falha na prestação de serviço do credor. De mais a mais, não parece 

razoável concluir que o alegado abalo moral tenha origem em apenas 

alguns dias para a retirada do registro de proteção ao crédito. Assim, 

tenho que a manutenção da negativação ocorreu por curto espaço de 

tempo, por 10 dias, ou seja, normalmente o tempo necessário para que o 

credor, tomando ciência do pagamento, providencie a respectiva baixa. 

Nesse sentido: Bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito c. 

c. indenização de danos morais. Manutenção indevida do nome do 

devedor, em cadastro de proteção ao crédito, após o pagamento da 

dívida. Manutenção por curto espaço de tempo, pouco mais de 20 dias, ou 

seja, normalmente o tempo necessário para que o credor, tomando ciência 

do pagamento, providencie a respectiva baixa. Ajuizamento da ação logo 

após o pagamento que evidencia a intenção de buscar judicialmente a 

indenização pelos danos morais, ao invés de evitar os danosos efeitos 

que decorrem da negativação. Sentença confirmada. Apelação não 

provida. (TJ-SP - APL: 990100618776 SP , Relator: Romeu Ricupero, Data 

de Julgamento: 12/08/2010, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/08/2010) APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS - DÉBITOS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA - INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PAGAMENTO DA DÍVIDA 

MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O VENCIMENTO - BAIXA DA NEGATIVAÇÃO 

QUE NÃO É AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DO REGISTRO POR MENOS DE 

UM MÊS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - PERÍODO RAZOÁVEL - 

EXEGESE DO ART. 43, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

LAPSO TEMPORAL ÍNFIMO EM COTEJO AO TEMPO PELO QUAL 

PERDUROU A LEGÍTIMA INSCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EQUIVOCADA - DÍVIDA 

EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Considerando que a retirada do nome do 

autor do órgão restritivo de crédito foi efetivada em lapso temporal 

razoável, e mormente se comparado com o longo período em que a legítima 

negativação perdurou, não há que se falar em falha na prestação de 

serviço do credor. De mais a mais, não parece razoável concluir que o 

alegado abalo moral tenha origem em apenas alguns dias para a retirada 

do registro de proteção ao crédito, quando o suplicante permaneceu 

regularmente cadastrado por mais de 03 (três) anos. (TJ-PR - AC: 

6197133 PR 0619713-3, Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 

29/04/2010, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 394) Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 
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9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004664-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GESIEL DUTRA GOMES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, 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 CPC. Trata -se de 

Ação Indenizatória na qual alega a parte Autora ter adquirido passagens 

aéreas da empresa Ré, para empreender o trecho entre Sinop e Cuiabá. 

Alega que seu voo não ocorreu como planejado, posto que foi alterado 

unilateralmente, sem qualquer aviso prévio, e reacomodado para outro 

voo, cujo horário de destino chegava a aproximadamente 5 horas de 

atraso do originalmente contratado. Em razão exposto pleiteia indenização 

pelos danos morais sofridos. A reclamada em sua defesa alega 

inexistência de ato ilícito, informa que o voo foi cancelado em razão de 

“pássaro em turbina”, sendo necessário que fosse realizado reparo na 

aeronave. Sendo assim, inexiste danos morais a serem indenizados. O 

cancelamento de voo sem qualquer motivo comprovadamente plausível 

configura falha na prestação do serviço, situação jurídica que enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do 

CDC, hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. A jurisprudência 

tem entendido que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

caracterizado pelo cancelamento do voo, é suficiente para ensejar a 

reparação por dano moral, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRESA AÉREA CANCELAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO QUANTUM DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 

14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do 

mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui 

cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a 

reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (Ap 

27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

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). Destaco que restou incontroverso nos autos que voo 

contratado pelo requerente foi cancelado. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da reclamada e que este não foram prestados nos limites do contrato, já 

que houve cancelamento e posterior alteração unilateral do voo pela 

reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que o autor foi surpreendido 

com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

De outra parte, é dever das companhias aéreas fornecer as informações 

necessárias aos passageiros em casos como é o presente. Trata-se de 

direito básico do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6º). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. 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. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012657-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBENITA FAGUNDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 
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avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por ROBENITA 

FAGUNDES em face de BANCO BRADESCO S.A. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. 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. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 998,65 

(novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 23/03/2018 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004664-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GESIEL DUTRA GOMES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, 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 CPC. Trata -se de 

Ação Indenizatória na qual alega a parte Autora ter adquirido passagens 

aéreas da empresa Ré, para empreender o trecho entre Sinop e Cuiabá. 

Alega que seu voo não ocorreu como planejado, posto que foi alterado 

unilateralmente, sem qualquer aviso prévio, e reacomodado para outro 

voo, cujo horário de destino chegava a aproximadamente 5 horas de 

atraso do originalmente contratado. Em razão exposto pleiteia indenização 

pelos danos morais sofridos. A reclamada em sua defesa alega 

inexistência de ato ilícito, informa que o voo foi cancelado em razão de 

“pássaro em turbina”, sendo necessário que fosse realizado reparo na 

aeronave. Sendo assim, inexiste danos morais a serem indenizados. O 

cancelamento de voo sem qualquer motivo comprovadamente plausível 

configura falha na prestação do serviço, situação jurídica que enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do 

CDC, hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. A jurisprudência 

tem entendido que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

caracterizado pelo cancelamento do voo, é suficiente para ensejar a 

reparação por dano moral, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRESA AÉREA CANCELAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO QUANTUM DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 

14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do 

mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui 

cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a 

reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (Ap 

27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

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 
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dano (artigo 944). Destaco que restou incontroverso nos autos que voo 

contratado pelo requerente foi cancelado. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da reclamada e que este não foram prestados nos limites do contrato, já 

que houve cancelamento e posterior alteração unilateral do voo pela 

reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que o autor foi surpreendido 

com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

De outra parte, é dever das companhias aéreas fornecer as informações 

necessárias aos passageiros em casos como é o presente. Trata-se de 

direito básico do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6º). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. 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. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010177-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LINDINEIA MACHADO NASCIMENTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LINDINEIA MACHADO NASCIMENTO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora é cliente da 

concessionária na unidade consumidora de n. UC 6/863577-3 e aduz ter 

sido surpreendida com a fiscalização técnica que realizou a troca do 

relógio medidor sob o argumento de uma suposta irregularidade 

constatada no aparelho de medição que atende o imóvel, tendo sido 

emitida posteriormente fatura de recuperação do consumo não registrado. 

De outro lado, a Reclamada demonstrou efetivamente a existência de 

irregularidade na unidade consumidora, por meio de inspeção realizada no 

imóvel da demandante no dia 23/05/2019, quando verificou a 

concessionária que o aparelho medidor da unidade consumidora não 

estava registrando o consumo, apresentando leitura parada, o que fazia 

com que o produto consumido não fosse registrado devidamente, 

trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção 

devidamente realizado e laudo de aferição do medidor substituído, 

demonstrando a irregularidade apontada. Assim, há prova suficiente que 

demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia 

elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL, e enviar o nome da Reclamante ao Cadastro de inadimplentes. 

Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos 

artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS 

IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da 

Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) IV 

- efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos; a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º A 

partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais 

equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos 

casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º O relatório de 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo 

laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como 

posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele 

delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica 

de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora 

deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8º 

O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 
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por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, a 

cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de 

receita do período em que a energia consumida no imóvel do requerente 

não era corretamente medida até a data da efetiva fiscalização, mormente 

pelo patente aumento no consumo mensal faturado após a regularização 

do aparelho com a fiscalização, como se vê pelo histórico de consumo 

trazido com a defesa, logo, demonstrando ter havido claro degrau de 

consumo, o que comprova que a cliente era beneficiada pela 

irregularidade. Como se vê, as faturas de agosto, setembro e outubro de 

2019, contestadas na presente demanda, passaram a cobrar pela energia 

elétrica efetivamente consumida no imóvel, porquanto, após a 

regularização do aparelho medidor instalado na residência da autora, o 

equipamento deixou de sofrer a interferência da irregularidade. Nesse 

sentido: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTAÇÃO 

JUNTADA PELA RÉ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE AVARIAS NO 

ANTIGO MEDIDOR INSTALADO NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA, 

O QUE ACARRETAVA A MEDIÇÃO A MENOR DA ENERGIA CONSUMIDA. 

DEVER DA DEMANDANTE DE REALIZAR O PAGAMENTO DO CONSUMO 

NÃO FATURADO, COM BASE NA MÉDIA DAS LEITURAS REFERENTES 

AOS DOZE MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE. DIREITO 

INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE 

ATO ILÍCITO PELA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ, PROVIDO, EM PARTE. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008511370, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-05-2019) 

Partindo dessas premissas, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito, razão pela qual NÃO ACOLHO o pedido formulado 

pela parte autora nesse sentido. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a medida liminar 

anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006632-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHELLA CICIDREIA CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Indefiro o pedido de juntada de extrato oficial dos 

órgãos de proteção ao crédito visto que o documento apresentado não 

obsta a defesa do réu, que alegando inconformidade nos registros dos 

órgãos de proteção ao crédito deve juntar aos autos a consulta realizada 

pela empresa a fim de comprovar suas alegações. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 97,88 

(noventa e sete rais e noventa e oito centavos), com data de inclusão em 

26/09/2018, no entanto o requerente não reconhece a dívida negativada, 

bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a 

reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa, histórico de ligações e 

faturas. Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a restrição mais antiga no 

nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula 

nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, apesar de afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outras restrições em 

nome da requerente, ainda que posterior à discutida no presente 

processo, faz-se necessária à redução do quantum indenizatório. De 

outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

este não merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de 

débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez 

que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 - Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes autos. 2 – 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais a parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). - Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Intime-se a reclamado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, caso ainda não tenha sido realizado. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012657-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBENITA FAGUNDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por ROBENITA 

FAGUNDES em face de BANCO BRADESCO S.A. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 568 de 700



comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 998,65 

(novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 23/03/2018 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004664-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GESIEL DUTRA GOMES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, 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 CPC. Trata -se de 

Ação Indenizatória na qual alega a parte Autora ter adquirido passagens 

aéreas da empresa Ré, para empreender o trecho entre Sinop e Cuiabá. 

Alega que seu voo não ocorreu como planejado, posto que foi alterado 

unilateralmente, sem qualquer aviso prévio, e reacomodado para outro 

voo, cujo horário de destino chegava a aproximadamente 5 horas de 

atraso do originalmente contratado. Em razão exposto pleiteia indenização 

pelos danos morais sofridos. A reclamada em sua defesa alega 

inexistência de ato ilícito, informa que o voo foi cancelado em razão de 

“pássaro em turbina”, sendo necessário que fosse realizado reparo na 

aeronave. Sendo assim, inexiste danos morais a serem indenizados. O 

cancelamento de voo sem qualquer motivo comprovadamente plausível 

configura falha na prestação do serviço, situação jurídica que enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do 

CDC, hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. A jurisprudência 

tem entendido que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

caracterizado pelo cancelamento do voo, é suficiente para ensejar a 

reparação por dano moral, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRESA AÉREA CANCELAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO QUANTUM DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 

14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do 

mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui 

cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a 

reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (Ap 

27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

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). Destaco que restou incontroverso nos autos que voo 

contratado pelo requerente foi cancelado. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da reclamada e que este não foram prestados nos limites do contrato, já 

que houve cancelamento e posterior alteração unilateral do voo pela 

reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que o autor foi surpreendido 

com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

De outra parte, é dever das companhias aéreas fornecer as informações 

necessárias aos passageiros em casos como é o presente. Trata-se de 

direito básico do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6º). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 
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garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. 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. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010019-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLY CRISTINA ANTUNES DE JESUS LIMA REQUERIDO: 

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida 

proposta por KELLY CRISTINA ANTUNES DE JESUS LIMA em face de TIM 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Pelo contrário, embora a parte reclamada tenha trazido aos autos 

apenas “prints de tela”, friso que não indicam ter havido sequer um 

histórico de pagamentos das faturas de serviço, logo, sem qualquer 

condão de fazer prova da existência de vínculo jurídico entre as partes. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente às dívidas em litígio, e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação mais antiga – 15/12/2017 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006136-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 
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necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e que não possui relação 

com o banco reclamado. O reclamado em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em relação às 

faturas de cartão de crédito junto a empresa C&A. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado 

juntou cópia da Proposta de emissão de cartão de crédito devidamente 

assinada pelo reclamante, bem como histórico de faturas. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. 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. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004664-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL DUTRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004664-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GESIEL DUTRA GOMES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, 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 CPC. Trata -se de 

Ação Indenizatória na qual alega a parte Autora ter adquirido passagens 

aéreas da empresa Ré, para empreender o trecho entre Sinop e Cuiabá. 

Alega que seu voo não ocorreu como planejado, posto que foi alterado 

unilateralmente, sem qualquer aviso prévio, e reacomodado para outro 

voo, cujo horário de destino chegava a aproximadamente 5 horas de 

atraso do originalmente contratado. Em razão exposto pleiteia indenização 

pelos danos morais sofridos. A reclamada em sua defesa alega 

inexistência de ato ilícito, informa que o voo foi cancelado em razão de 

“pássaro em turbina”, sendo necessário que fosse realizado reparo na 

aeronave. Sendo assim, inexiste danos morais a serem indenizados. O 

cancelamento de voo sem qualquer motivo comprovadamente plausível 

configura falha na prestação do serviço, situação jurídica que enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do 

CDC, hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. A jurisprudência 

tem entendido que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

caracterizado pelo cancelamento do voo, é suficiente para ensejar a 

reparação por dano moral, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRESA AÉREA CANCELAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO QUANTUM DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 

14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do 

mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui 

cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a 

reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (Ap 

27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

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). Destaco que restou incontroverso nos autos que voo 

contratado pelo requerente foi cancelado. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da reclamada e que este não foram prestados nos limites do contrato, já 

que houve cancelamento e posterior alteração unilateral do voo pela 

reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que o autor foi surpreendido 

com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

De outra parte, é dever das companhias aéreas fornecer as informações 

necessárias aos passageiros em casos como é o presente. Trata-se de 

direito básico do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6º). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 
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subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. 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. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012657-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBENITA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012657-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBENITA FAGUNDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por ROBENITA 

FAGUNDES em face de BANCO BRADESCO S.A. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. 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. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 998,65 

(novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 23/03/2018 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010213-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA PIMENTA TOLOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010213-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYSA PIMENTA TOLOSA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 
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o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de 

envio de cobrança indevida realizadas pela reclamada. Alega a reclamante 

que o preposto da reclamada entrou em contato para oferecer um plano 

para sua linha, ante aos benefícios que foram ofertados a reclamante 

informa que aderiu ao plano por meio da portabilidade, no entanto, alega 

que a reclamada nunca realizou a portabilidade e não cumpriu com o 

serviço ofertado. Para demonstrar o alega junta fatura da sua linha que 

permaneceu em outra operados e protocolos de atendimento. Ante tais 

fatos, pleiteia indenização pelos danos morais sofridos por cobrança de 

dívida inexistente, bem como a declaração de inexistência do débito de R$ 

776,35 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). A 

reclamada, a seu turno, rechaça os argumentos sustentados pela 

demandante, alega que a mera cobrança indevida não gera o dever de 

indenizar, alega ausência de elementos ensejadores de responsabilidade 

civil, não havendo dano moral no presente caso, com isso requer a 

improcedência da presente demanda. Desse modo, cabe 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 são fatos extintivos de direito. Em analise aos 

documentos juntados nos autos, vislumbro que a reclamada não 

conseguiu provar que o serviço foi prestado e consequentemente utilizado 

pela reclamante, sendo assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

nos termos do art. 373,II do CPC. Sendo assim, entendo que no presente 

caso faz-se necessária a declaração de inexistência do débito de R$ 

776,35 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). 

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa 

à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto 

sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente 

dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou 

transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a 

melhor doutrina o 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 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. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não 

merece acolhimento. Para que houvesse danos morais, caberia a 

reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a 

inclusão indevida do seu nome em órgão de devedores ou a suspensão 

do serviço da sua linha, o que não houve. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E 

REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. A autora narrou que recebeu cobrança indevida 

referente a serviço de internet não contratado. Postulou a desconstituição 

da dívida indevidamente cobrada, a retirada do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e indenização por danos morais. A decisão recorrida 

foi no sentido de desconstituir o débito de R$ 25,59. Recorreu o autor 

quanto ao pedido de indenização por danos morais. As Turmas Recursais 

Cíveis têm decidido reiteradamente que a mera cobrança indevida, por si 

só, não é suficiente a configurar dano moral, exceto situações peculiares. 

Não comprovado, no caso concreto, o cadastro negativo do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação 

excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. A 

situação vivenciada pela consumidora, ainda que evidente a cobrança 

indevida, não ultrapassou a barreira dos meros dissabores do cotidiano. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005909171, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 01/03/2016)” Portanto, ausente os requisitos 

necessários para a configuração da responsabilidade civil. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na petição inicial, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 776,35 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). 

- OPINO pela improcedência dos danos morais. - Mantenho a liminar 

concedida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO NICOLA LEVENTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010846-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO REQUERIDO: JANIO 

NICOLA LEVENTI I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, mormente porque a parte requerida mesmo 

devidamente intimado/citado deixou de se manifestar nos autos, bem como 

de apresentar contestação. Importante salientar também que o requerente 

juntou nos autos termo de ocorrência realizado pelo SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO (SAI), em que restou demonstrada que o 

requerido se responsabilizou pelo acidente, sendo assim, cabível o 

julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que no dia 12 de julho de 2019 , por volta das 16hrs, 

encontrava-se com seu veículo parado no estacionamento na Avenida 

Espigão, Bairro: Tijucal, Cuiabá -MT, onde o veículo conduzido pelo 

reclamado veio a colidir com o veículo parado e estacionado do reclamante 

e assim causando vários danos. Informa que após a colisão, o reclamado 

assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e se responsabilizou em realizar 

o pagamento pelo conserto do veículo danificado mediante apresentação 

de orçamento conforme estabelecido em acordo perante ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI (termo de acordo anexo). Narra o autor 

que após tais fatos o requerido deixou de cumprir com o acordado se 

esquivando de sua responsabilidade, com isso, requer indenização por 

danos materiais bem como danos morais. Em oportunidade para 

apresentar sua defesa, o requerido se absteve de apresentar 

contestação, bem como deixou de comparecer na audiência de 

conciliação. Diante dos fatos, o reclamante pediu que fosse reconhecida a 

revelia do reclamado. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais a 

revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa de 

comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante da 

inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Logo, diante das 

provas trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de elementos 

que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. Merece 

destaque dizer que apesar de restar caracteriza a confissão ficta e a 

revelia, esta impõe uma presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo 

autor. Vejamos entendimento sobre o assunto: EMENTA- RECURSO 

INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA. 

PAGAMENTO INTEGRAL ANTECIPADO. PARTE RECORRIDA REVEL. 
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ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA VEROSSÍMEIS. SERVIÇO NÃO 

PRESTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A revelia, somada ao indício de prova 

produzido pela parte requerente conduz à procedência do pedido 

formulado na inicial. Conjunto probatório que demonstra a contratação dos 

serviços de arquitetura que não foram prestados pelo recorrido.Dano 

material comprovado.Dano moral configurado na espécie, pois a 

recorrente teve frustrada a expectativa da elaboração e apresentação do 

seu pedido de projeto arquitetônico, o que extrapola os limites do simples 

aborrecimento.Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a 

ação.Recurso Cível Nº 0019564-96.2011.811.0001 - Terceiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe, mormente porque há documentos que 

demonstram a relação entre as partes. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ 

PELO INFORTÚNIO, ADENTRANDO EM VIA PREFERENCIAL SEM 

OBSERVAR O FLUXO DE VEÍCULO QUE POR ELA TRAFEGAVA. BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA QUE ELUCIDA OS FATOS E GOZA DE PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE, POIS TRAZ O RELATO DAS PARTES ENVOLVIDAS NO 

SINISTRO E NÃO FOI DERRUÍDO POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006402861, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fátima Turelly da 

Silva, Julgado em 15/12/2016). Logo, conclui-se que foi a parte ré que agiu 

com imprudência, pois não respeitou as normas de trânsito, não dirigindo 

com atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, 

conforme disposto pelos artigos 28 da Lei nº 9.507: Art. 28. O condutor 

deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo -o com 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Assim, 

tem-se que a parte ré praticou ato ilícito, devendo reparar os danos 

suportados pela parte autora, com base no artigo 186 c/c o artigo 927 do 

Código Civil de 2002. Essas premissas forçam reconhecer que a 

reclamada deve responder pelos danos causados ao reclamante, razão 

pela qual a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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$ 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. No tocante aos danos materiais pleiteados, verifico que 

restou comprovado o orçamento com a despesa do conserto do 

automóvel do autor, no menor valor de R$ 3.133,00 (três mil centos e trinta 

e três reais), realizado na data de 13/07/2019, montante este que deve ser 

pago pelo reclamado. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487,I do CPC, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: 1- 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora, a título de danos 

materiais, a importância R$ 3.133,00 (três mil cento e trinta e três reais) 

correspondente à soma do menor valor dos orçamentos apresentados 

para o conserto do veículo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária, a partir de data do fato. 2- CONDENAR o reclamado 

ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

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). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009232-72.2019.8.11.0001
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IGOR BISMARCKY MARTINS DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009232-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR BISMARCKY MARTINS DA SILVA GONCALVES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M 

F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR Afasto as preliminares de ilegitimidade 

passiva arguida pela reclamada, bem como a preliminar de exclusão da 

reclamada, uma vez que estas fazem parte da mesma cadeia de consumo, 

sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. 

Em relação a preliminar de conexão, trata-se de parte autora diversa, 

sendo assim, e por já ter sentença nos autos citados na contestação 

opino pela rejeição da preliminar. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. O reclamante alega em sua petição inicial que adquiriu um 

pacote de viagem junto às reclamadas de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE, 

com data de ida para o dia 30/04/2019 e volta no dia 07/05/2019 pela Cia 

aérea Avianca. Informa que o pacote contratado ficou no valor de R$ 

1.801,59 (mil e oitocentos e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo 

que arcou com o total de R$ 600,53 (seiscentos reais e cinquenta e três 

centavos). Acresce que, em razão da pretendida viagem, deixou de 

agendar atendimento em clínica veterinária, deixando de auferir renda. 

Alega que sua viagem inicialmente contratada foi cancelada no dia 

26/04/2019 e que até a presente data das reclamadas não restituíram o 

montante gasto pelo reclamante. Ante tais fatos, postula pela indenização 

pelos danos morais sofridos bem como restituição dos valores a título de 

danos materiais. As Reclamadas, por sua vez, afirmam, no mérito, culpa 

exclusiva da cia aérea, que não há que se falar em solidariedade 

decorrente dos serviços prestados por terceiros, logo, não dano moral a 

ser indenizado e nem danos materiais a serem restituídos. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas 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. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostado, verifico que é incontroverso que a reclamante 

contratou o pacote de viagem junto às reclamadas, conforme contrato 

juntado nos autos, bem como o cancelamento do voo e do contrato. 

Ressalto, porém, que as reclamadas não se desincumbiram do ônus 

probatório que lhes competia (CPC, art. 373, II). Impende registrar que em 

se tratando de relação de consumo, pouco importa ao consumidor os 

motivos pelos quais as Reclamadas não podem prestar o serviço a 

contento, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, 

conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, em se tratando de uma relação de consumo, na qual a 

responsabilidade da empresa requerida é objetiva, e em não tendo a ré 

comprovado qualquer das hipóteses que excluísse sua responsabilidade, 

imperativa, pois, a procedência do pedido de dano moral formulado na 

inicial. Desta feita, constata-se que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva 

das demandadas, devendo reparar pelos danos causados. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – ALTERAÇÃO EM PACOTE DE TURISMO ADQUIRIDO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CVC - EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO 
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CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – VALOR INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. O inadimplemento contratual alegado 

pelos consumidores voltou-se pela alteração dos horários dos voos de ida 

e volta, na medida em que modificou a programação estipulada para 

viagem. Não comprovando as apelantes terem ofertado aos autores 

imediata solução, forçando os consumidores a pagarem a diferença 

existente por tarifa de voo, as suas condenações são medidas 

impositivas. (N.U 0005029- 29.2013.8.11.0055, Ap 119458/2016, 

DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA No que 

cerne ao pretendido ressarcimento dos danos materiais, em razão de não 

atendimentos em clínica veterinária, verifica-se que o autor não trouxe aos 

autos a comprovação de que, sequer, labora ou possui clínica veterinária, 

bem como não trouxe a comprovação de dano material por ter adimplido a 

sua cota no contrato, e nesse aspecto, não exercendo o ônus da prova a 

qual lhe incumbe quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme a 

regra expressa do artigo do art. 373, inciso, I, do Código de Processo Civil 

a improcedência dos danos materiais é a medida que se impõe. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1- CONDENAR as 

reclamadas, solidariamente, a indenizarem o reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. 2- Opino pela improcedência do dano 

material. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010846-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO REQUERIDO: JANIO 

NICOLA LEVENTI I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, mormente porque a parte requerida mesmo 

devidamente intimado/citado deixou de se manifestar nos autos, bem como 

de apresentar contestação. Importante salientar também que o requerente 

juntou nos autos termo de ocorrência realizado pelo SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO (SAI), em que restou demonstrada que o 

requerido se responsabilizou pelo acidente, sendo assim, cabível o 

julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que no dia 12 de julho de 2019 , por volta das 16hrs, 

encontrava-se com seu veículo parado no estacionamento na Avenida 

Espigão, Bairro: Tijucal, Cuiabá -MT, onde o veículo conduzido pelo 

reclamado veio a colidir com o veículo parado e estacionado do reclamante 

e assim causando vários danos. Informa que após a colisão, o reclamado 

assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e se responsabilizou em realizar 

o pagamento pelo conserto do veículo danificado mediante apresentação 

de orçamento conforme estabelecido em acordo perante ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI (termo de acordo anexo). Narra o autor 

que após tais fatos o requerido deixou de cumprir com o acordado se 

esquivando de sua responsabilidade, com isso, requer indenização por 

danos materiais bem como danos morais. Em oportunidade para 

apresentar sua defesa, o requerido se absteve de apresentar 

contestação, bem como deixou de comparecer na audiência de 

conciliação. Diante dos fatos, o reclamante pediu que fosse reconhecida a 

revelia do reclamado. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais a 

revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa de 

comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante da 

inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Logo, diante das 

provas trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de elementos 

que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. Merece 

destaque dizer que apesar de restar caracteriza a confissão ficta e a 

revelia, esta impõe uma presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo 

autor. Vejamos entendimento sobre o assunto: EMENTA- RECURSO 

INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA. 

PAGAMENTO INTEGRAL ANTECIPADO. PARTE RECORRIDA REVEL. 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA VEROSSÍMEIS. SERVIÇO NÃO 

PRESTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A revelia, somada ao indício de prova 

produzido pela parte requerente conduz à procedência do pedido 

formulado na inicial. Conjunto probatório que demonstra a contratação dos 

serviços de arquitetura que não foram prestados pelo recorrido.Dano 

material comprovado.Dano moral configurado na espécie, pois a 

recorrente teve frustrada a expectativa da elaboração e apresentação do 

seu pedido de projeto arquitetônico, o que extrapola os limites do simples 

aborrecimento.Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a 

ação.Recurso Cível Nº 0019564-96.2011.811.0001 - Terceiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe, mormente porque há documentos que 

demonstram a relação entre as partes. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ 

PELO INFORTÚNIO, ADENTRANDO EM VIA PREFERENCIAL SEM 

OBSERVAR O FLUXO DE VEÍCULO QUE POR ELA TRAFEGAVA. BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA QUE ELUCIDA OS FATOS E GOZA DE PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE, POIS TRAZ O RELATO DAS PARTES ENVOLVIDAS NO 

SINISTRO E NÃO FOI DERRUÍDO POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006402861, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fátima Turelly da 

Silva, Julgado em 15/12/2016). Logo, conclui-se que foi a parte ré que agiu 

com imprudência, pois não respeitou as normas de trânsito, não dirigindo 

com atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, 

conforme disposto pelos artigos 28 da Lei nº 9.507: Art. 28. O condutor 

deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo -o com 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Assim, 

tem-se que a parte ré praticou ato ilícito, devendo reparar os danos 

suportados pela parte autora, com base no artigo 186 c/c o artigo 927 do 

Código Civil de 2002. Essas premissas forçam reconhecer que a 

reclamada deve responder pelos danos causados ao reclamante, razão 

pela qual a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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$ 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. No tocante aos danos materiais pleiteados, verifico que 

restou comprovado o orçamento com a despesa do conserto do 

automóvel do autor, no menor valor de R$ 3.133,00 (três mil centos e trinta 

e três reais), realizado na data de 13/07/2019, montante este que deve ser 

pago pelo reclamado. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487,I do CPC, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: 1- 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora, a título de danos 
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materiais, a importância R$ 3.133,00 (três mil cento e trinta e três reais) 

correspondente à soma do menor valor dos orçamentos apresentados 

para o conserto do veículo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária, a partir de data do fato. 2- CONDENAR o reclamado 

ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

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). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010213-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA PIMENTA TOLOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010213-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYSA PIMENTA TOLOSA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de 

envio de cobrança indevida realizadas pela reclamada. Alega a reclamante 

que o preposto da reclamada entrou em contato para oferecer um plano 

para sua linha, ante aos benefícios que foram ofertados a reclamante 

informa que aderiu ao plano por meio da portabilidade, no entanto, alega 

que a reclamada nunca realizou a portabilidade e não cumpriu com o 

serviço ofertado. Para demonstrar o alega junta fatura da sua linha que 

permaneceu em outra operados e protocolos de atendimento. Ante tais 

fatos, pleiteia indenização pelos danos morais sofridos por cobrança de 

dívida inexistente, bem como a declaração de inexistência do débito de R$ 

776,35 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). A 

reclamada, a seu turno, rechaça os argumentos sustentados pela 

demandante, alega que a mera cobrança indevida não gera o dever de 

indenizar, alega ausência de elementos ensejadores de responsabilidade 

civil, não havendo dano moral no presente caso, com isso requer a 

improcedência da presente demanda. Desse modo, cabe 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 são fatos extintivos de direito. Em analise aos 

documentos juntados nos autos, vislumbro que a reclamada não 

conseguiu provar que o serviço foi prestado e consequentemente utilizado 

pela reclamante, sendo assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

nos termos do art. 373,II do CPC. Sendo assim, entendo que no presente 

caso faz-se necessária a declaração de inexistência do débito de R$ 

776,35 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). 

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa 

à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto 

sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente 

dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou 

transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a 

melhor doutrina o 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 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. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não 

merece acolhimento. Para que houvesse danos morais, caberia a 

reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a 

inclusão indevida do seu nome em órgão de devedores ou a suspensão 

do serviço da sua linha, o que não houve. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E 

REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. A autora narrou que recebeu cobrança indevida 

referente a serviço de internet não contratado. Postulou a desconstituição 

da dívida indevidamente cobrada, a retirada do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e indenização por danos morais. A decisão recorrida 

foi no sentido de desconstituir o débito de R$ 25,59. Recorreu o autor 

quanto ao pedido de indenização por danos morais. As Turmas Recursais 

Cíveis têm decidido reiteradamente que a mera cobrança indevida, por si 

só, não é suficiente a configurar dano moral, exceto situações peculiares. 

Não comprovado, no caso concreto, o cadastro negativo do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação 

excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. A 

situação vivenciada pela consumidora, ainda que evidente a cobrança 

indevida, não ultrapassou a barreira dos meros dissabores do cotidiano. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005909171, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 01/03/2016)” Portanto, ausente os requisitos 

necessários para a configuração da responsabilidade civil. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na petição inicial, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 776,35 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). 

- OPINO pela improcedência dos danos morais. - Mantenho a liminar 

concedida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011731-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011731-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSELIA DA SILVA LARA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 
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arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

áudio em que a reclamante confirma a contratação dos serviços, histórica 

de ligações, faturas, e dados cadastrais em nome da reclamante, ficando 

demonstrado nos autos que a reclamante possuía relação jurídica junto 

com a reclamada. Instada a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado a reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão 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. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, para que 

a reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino 

pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 84,95 (oitenta e quatro 

reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006321-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIERME RICARDO DE LIMA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. O reclamante pleiteia indenização por danos 

materiais e morais ao argumento de que o reclamado vem descontando 

indevidamente de sua folha de pagamento valores relativo a faturas de 

cartão de crédito, pleiteia que seja declarado nulo o contrato de 

empréstimo firmado, bem como reduzida as taxas de juros aplicadas. 

Informa que não utilizou cartão de crédito junto à reclamada, que nunca 

recebeu cartão de crédito, e por tais fatos até a propositura da presente 

demanda foram descontados em sua folha de pagamento no montante de 

R$ 18.354,74 (dezoito mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos). O reclamado, em contestação, afirma que a reclamante 

firmou contrato de adesão de cartão de crédito, sendo devidos os 

descontos, inexistindo ato ilícito, alega que o contrato firmado entre as 

partes não padece de vício, que o reclamante utilizou-se do cartão e ante 

tal fato pugna pela improcedência da presente demanda. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde o reclamado está mais apto a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não pode 

prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de cobrança 

indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento pelo 

reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de 

consentimento. O demandante afirma que não utilizou o cartão da 

reclamada, no entanto o contrato que a própria reclamante junta nos autos 

demonstra que tinha ciência do tipo de empréstimo que estava realizando, 

ou seja, a relação entre as partes restou caracterizada. Vislumbro o 

comportamento contraditório do reclamante, que se insurge quanto à 

espécie de contrato firmado, pois posteriormente à celebração percebeu 

que não era aquilo que pretendia. Com efeito, a prática de oferecer 

empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de 

crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os 

juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em 

empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. 

Contudo, constata-se pelos documentos apresentados pelo autor, que os 

descontos vêm ocorrendo desde 2009 tendo a presente ação sido 

ajuizada somente no ano de 2019, dez anos após. Aplica-se ao caso a 

máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 

da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Desta feita, caberia ao autor requerer revisão 

contratual para apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora 

pago já é suficiente para quitar o contrato, mas não postular o 

cancelamento deste, porquanto não há elementos capazes de macular a 

relação jurídica firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a 

presente ação não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois 

haveria necessidade de recálculo de taxas e demais encargos 

contratuais, o que dá à ação a natureza de revisional, exigindo a 

realização de cálculos mais complexos, e, por consequência, incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento 

jurisdicional no caso está adstrito, não somente ao pedido formulado pela 

parte autora na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a 

teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é 

delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a 
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improcedência é medida que se impõe, pois apesar do modelo de 

contratação em questão ser reprovável em razão de gerar o pagamento 

infinito, o autor não pode alegar em seu favor falta de conhecimento das 

regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, não havendo que ser falar em restituição de 

valores e a condenação do banco reclamado por danos morais. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010846-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO REQUERIDO: JANIO 

NICOLA LEVENTI I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, mormente porque a parte requerida mesmo 

devidamente intimado/citado deixou de se manifestar nos autos, bem como 

de apresentar contestação. Importante salientar também que o requerente 

juntou nos autos termo de ocorrência realizado pelo SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO (SAI), em que restou demonstrada que o 

requerido se responsabilizou pelo acidente, sendo assim, cabível o 

julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que no dia 12 de julho de 2019 , por volta das 16hrs, 

encontrava-se com seu veículo parado no estacionamento na Avenida 

Espigão, Bairro: Tijucal, Cuiabá -MT, onde o veículo conduzido pelo 

reclamado veio a colidir com o veículo parado e estacionado do reclamante 

e assim causando vários danos. Informa que após a colisão, o reclamado 

assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e se responsabilizou em realizar 

o pagamento pelo conserto do veículo danificado mediante apresentação 

de orçamento conforme estabelecido em acordo perante ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI (termo de acordo anexo). Narra o autor 

que após tais fatos o requerido deixou de cumprir com o acordado se 

esquivando de sua responsabilidade, com isso, requer indenização por 

danos materiais bem como danos morais. Em oportunidade para 

apresentar sua defesa, o requerido se absteve de apresentar 

contestação, bem como deixou de comparecer na audiência de 

conciliação. Diante dos fatos, o reclamante pediu que fosse reconhecida a 

revelia do reclamado. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais a 

revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa de 

comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante da 

inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Logo, diante das 

provas trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de elementos 

que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. Merece 

destaque dizer que apesar de restar caracteriza a confissão ficta e a 

revelia, esta impõe uma presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo 

autor. Vejamos entendimento sobre o assunto: EMENTA- RECURSO 

INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA. 

PAGAMENTO INTEGRAL ANTECIPADO. PARTE RECORRIDA REVEL. 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA VEROSSÍMEIS. SERVIÇO NÃO 

PRESTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A revelia, somada ao indício de prova 

produzido pela parte requerente conduz à procedência do pedido 

formulado na inicial. Conjunto probatório que demonstra a contratação dos 

serviços de arquitetura que não foram prestados pelo recorrido.Dano 

material comprovado.Dano moral configurado na espécie, pois a 

recorrente teve frustrada a expectativa da elaboração e apresentação do 

seu pedido de projeto arquitetônico, o que extrapola os limites do simples 

aborrecimento.Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a 

ação.Recurso Cível Nº 0019564-96.2011.811.0001 - Terceiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe, mormente porque há documentos que 

demonstram a relação entre as partes. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ 

PELO INFORTÚNIO, ADENTRANDO EM VIA PREFERENCIAL SEM 

OBSERVAR O FLUXO DE VEÍCULO QUE POR ELA TRAFEGAVA. BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA QUE ELUCIDA OS FATOS E GOZA DE PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE, POIS TRAZ O RELATO DAS PARTES ENVOLVIDAS NO 

SINISTRO E NÃO FOI DERRUÍDO POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006402861, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fátima Turelly da 

Silva, Julgado em 15/12/2016). Logo, conclui-se que foi a parte ré que agiu 

com imprudência, pois não respeitou as normas de trânsito, não dirigindo 

com atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, 

conforme disposto pelos artigos 28 da Lei nº 9.507: Art. 28. O condutor 

deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo -o com 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Assim, 

tem-se que a parte ré praticou ato ilícito, devendo reparar os danos 

suportados pela parte autora, com base no artigo 186 c/c o artigo 927 do 

Código Civil de 2002. Essas premissas forçam reconhecer que a 

reclamada deve responder pelos danos causados ao reclamante, razão 

pela qual a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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$ 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. No tocante aos danos materiais pleiteados, verifico que 

restou comprovado o orçamento com a despesa do conserto do 

automóvel do autor, no menor valor de R$ 3.133,00 (três mil centos e trinta 

e três reais), realizado na data de 13/07/2019, montante este que deve ser 

pago pelo reclamado. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487,I do CPC, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: 1- 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora, a título de danos 

materiais, a importância R$ 3.133,00 (três mil cento e trinta e três reais) 

correspondente à soma do menor valor dos orçamentos apresentados 

para o conserto do veículo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária, a partir de data do fato. 2- CONDENAR o reclamado 

ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

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). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012622-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA MODESTO ALVES REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROSANGELA MODESTO ALVES em desfavor de PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a manutenção 

da negativação é indevida, já que teria realizado seu pagamento. No 

entanto, analisando detidamente os autos, verifico que as parcelas em 

questão, foram pagas com atraso, sendo objeto de novo “boleto para 

quitação de acordo”, vindo a ser adimplidos somente em 04/10/2019. De 

outro lado, restou demonstrada a permanência do nome da parte autora no 

cadastro de maus pagadores por cerca de 10 (dez) dias após o 

pagamento, já que apresenta extrato de negativação com data de 

14/010/2019. Embora o reclamante não tenha comprovado que comunicou 

ao credor a realização do pagamento, o que certamente seria capaz de 

abreviar em muito o tempo de manutenção da negativação após a quitação 

com atraso, é de se observar que já na data de análise do pedido de 

antecipação de tutela por este juízo, 18/10/2019, não havia mais nenhuma 

negativação desabonadora contra a autora. Considerando que a 

manutenção do nome do reclamante do órgão restritivo de crédito foi 

efetivada em lapso temporal razoável (10 dias), não há que se falar em 

falha na prestação de serviço do credor. De mais a mais, não parece 

razoável concluir que o alegado abalo moral tenha origem em apenas 

alguns dias para a retirada do registro de proteção ao crédito. Assim, 

tenho que a manutenção da negativação ocorreu por curto espaço de 

tempo, por 10 dias, ou seja, normalmente o tempo necessário para que o 

credor, tomando ciência do pagamento, providencie a respectiva baixa. 

Nesse sentido: Bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito c. 

c. indenização de danos morais. Manutenção indevida do nome do 

devedor, em cadastro de proteção ao crédito, após o pagamento da 

dívida. Manutenção por curto espaço de tempo, pouco mais de 20 dias, ou 

seja, normalmente o tempo necessário para que o credor, tomando ciência 

do pagamento, providencie a respectiva baixa. Ajuizamento da ação logo 

após o pagamento que evidencia a intenção de buscar judicialmente a 

indenização pelos danos morais, ao invés de evitar os danosos efeitos 

que decorrem da negativação. Sentença confirmada. Apelação não 

provida. (TJ-SP - APL: 990100618776 SP , Relator: Romeu Ricupero, Data 

de Julgamento: 12/08/2010, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/08/2010) APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS - DÉBITOS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA - INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PAGAMENTO DA DÍVIDA 

MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O VENCIMENTO - BAIXA DA NEGATIVAÇÃO 

QUE NÃO É AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DO REGISTRO POR MENOS DE 

UM MÊS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - PERÍODO RAZOÁVEL - 

EXEGESE DO ART. 43, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

LAPSO TEMPORAL ÍNFIMO EM COTEJO AO TEMPO PELO QUAL 

PERDUROU A LEGÍTIMA INSCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EQUIVOCADA - DÍVIDA 

EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Considerando que a retirada do nome do 

autor do órgão restritivo de crédito foi efetivada em lapso temporal 

razoável, e mormente se comparado com o longo período em que a legítima 

negativação perdurou, não há que se falar em falha na prestação de 

serviço do credor. De mais a mais, não parece razoável concluir que o 

alegado abalo moral tenha origem em apenas alguns dias para a retirada 

do registro de proteção ao crédito, quando o suplicante permaneceu 

regularmente cadastrado por mais de 03 (três) anos. (TJ-PR - AC: 

6197133 PR 0619713-3, Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 

29/04/2010, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 394) Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008745-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDNA FAUSTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008745-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOCIEDNA FAUSTINO SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistencia de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

JOCIEDNA FAUSTINO SILVA, alegando que seu nome foi enviado para o 

SERASA mas que não possui qualquer débito com a parte reclamada. 

Apesar de devidamente citada, a parte Reclamada não apresentou 

defesa, portanto, decreto sua revelia, e aplico seus efeitos. Vale ressaltar 

que a parte Reclamante possui outras negativações, mas são posteriores 

à discutida na lide. 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 
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DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia as 

Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria PROVAREM QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM 

A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, 

cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo 

de causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de 

lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em 

sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial 

para: A) DECLARAR inexistentes os débitos apontados no SERASA em 

nome do autor, nos valores de R$ 124,81, referente ao contrato 

602834293000099FI e de R$ 31,91, referente ao contrato 

602834293000099EC; B) Determinar que a reclamada, proceda, no prazo 

máximo de 05 (dias), A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); C) CONDENAR 

a parte 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 correção monetária 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”); e juros a partir do evento danoso (data da negativação 

mais antiga – 04/05/2015), conforme Súmlula 54/STJ; Deixo de condenar a 

parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003746-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMIR DOURADO DE LIMA REQUERIDO: PANTANAL 

TRANSPORTES URBANOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por PATRICIA QUEIROZ DA CONCEIÇAO em desfavor de 
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PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. 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 300 e 302 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que embarcou no ônibus da requerida, mas que ao tocar a 

campainha para desembarcar, teria sido destratado pelo motorista do 

ônibus, sendo submetido a diversos socos e pontapés, ocasionando 

diversas lesões corporais, conforme laudo médico pericial trazido. Pleiteia 

a parte autora a condenação da requerida em danos morais. Analisando 

detidamente os fatos alegados na inicial, bem como os documentos 

colacionados aos autos, não há dúvidas de que houve violação a bem 

jurídico passível de indenização. Nesse sentido, comprovou o Reclamante 

que foi vítima de agressão física, através dos documentos acostados aos 

autos, mormente pelo laudo médico pericial elaborado pelo IML. Partindo 

destas premissas e diante das provas produzidas pela parte reclamante, 

tenho que os fatos alegados na inicial restaram suficientemente 

comprovados, razão pela qual a procedência dos pedidos é a medida que 

se impõe. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. QUEDA DE 

PASSAGEIRO IDOSO AO DESCER DA ESCADA DO ÔNIBUS. AGRESSÃO 

VERBAL ANTECEDENTE POR PARTE DO MOTORISTA DO COLETIVO. 

LESÕES E OFENSAS COMPROVADAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADOS, A TEOR DO ART. 373, I, DO 

NCPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. 

A parte autora, passageiro do transporte coletivo, relatou a ocorrência de 

desentendimento com o preposto da ré, que teria lhe ofendido 

verbalmente, desestabilizando-o e causando sua queda ao descer do 

ônibus. 2. Prova testemunhal e documental produzida pela autora que 

confortam o incidente, a conduta inadequada, desrespeitosa e agressiva 

do preposto da ré. 3. Falha na prestação do serviço evidenciada. 

Empresas de transportes urbanos que respondem objetivamente pelos 

danos causados aos passageiros por seus prepostos. 4. Dano moral 

configurado. Quantum indenizatório arbitrado à luz dos parâmetros das 

Turmas Recursais. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71005925144, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 01-04-2016 

Portanto, os fatos são incontroversos e a ação impende ser, de plano, 

julgada procedente sendo desnecessário efetuar maiores 

fundamentações. 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). Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

empresa reclamada ao pagamento à parte reclamante do valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FAUSTINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006717-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON FAUSTINO LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por ANDERSON FAUSTINO LIMA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 
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crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 

faturas em aberto, no valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), 

conforme extrato de negativação. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

reclamada o valor de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), referente ao 

total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005072-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005072-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLYNTON ALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de 

provas mínimas para embasar o pleito autoral, analisando os elementos e 

documentos juntados aos autos vislumbro que a parte autora trouxe todos 

os documentos necessário para demonstrar a ocorrência de inscrição 

indevida realizada pela reclamada. Alega a parte reclamada que a petição 

inicial não veio instruída com comprovante de endereço em nome do 

reclamante, no entanto em análise aos documentos juntados vislumbro que 

o comprovante é em nome da genitora do reclamante, sendo assim, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 151,05 (cento e cinquenta e um 

reais e cinco centavos) com data de inclusão em 10/08/2017, no entanto o 

requerente não reconhece a dívida negativada, bem como o vinculo 

jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos seus débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 
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à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome do reclamante. 

IV.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). - 

Mantenho a liminar concedida. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009924-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELE SOARES VERAS DE SA, RICHARD MACIEL DE SA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

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

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por DANIELE SOARES VERAS DE AS e RICHARD 

MACIEL DE SA em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Consigno que 

o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência dos consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço 

com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. 

Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do serviço pela 

requerida, consistente no cancelamento de seu voo, sendo realocados 

apenas 7 dias depois, consequentemente, gerando desconforto e 

aborrecimentos. De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega 

que o cancelamento do embarque ocorreu devido à manutenção na 

aeronave e que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações 

e documentos juntados na inicial, haja vista que deixou de comprovar que 

a alteração ocorreu de forma imprevista por manutenção da aeronave. 

Com isso, resta evidente a falha na prestação de serviço. Se isso não 

bastasse, a alteração pela Requerida impossibilitou os Autores de 

passarem o natal no local com seus familiares. Assim, o dano moral 

decorrente do atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é do 

causador, pelo desconforto, aflição e transtornos causados ao 

passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, prestado de 

forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO 

ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a 

título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 

cada autor a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 
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A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBECIR CORREA GABILANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003325-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUBECIR CORREA GABILANE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

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

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por RUBECIR CORREA GABILANE em face de BANCO BRADESCO 

onde alega o Reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, 

alegam a Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem 

como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já 

que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. Quanto a preliminar de falta interesse de agir, vejamos: 

Segundo lições de Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito 

Processual Civil. Vol. 1. RJ: Editora Lúmen Júris, 2003. 8.ed., p. 124): O 

interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Logo, percebe-se que desde que a demanda seja necessária, configurado 

está o interesse de agir. Pela análise da inicial infere-se que não há 

qualquer elemento que demonstre a desnecessidade da tutela jurisdicional. 

O autor pretende a anulação da cobrança e indenização por danos 

morais. Portanto, necessitando da tutela judicial. Com essas razões, rejeito 

a preliminar arguida. A parte autora requer a inversão do ônus da prova. 

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. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Assim, defiro a inversão do ônus em favor 

do Autor. 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. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não 

reconhece o débito oriundo da contratação. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que 

pode ser atestado pelos documentos trazidos com a defesa, 

especialmente, Termo de adesão e contrato de serviços devidamente 

assinados, bem como cópia dos documentos pessoais. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso e a parte autora confirmou a assinatura. Nesse 

sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ? JUNTADA DE CONTRATO E 

DOCUMENTOS ? AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA 

INJUSTIFICADAMENTE ? AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.Havendo a 

juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia 

de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência em 

audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e 

fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.Diante da ausência 

em audiência motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, 

resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária 

indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.Manutenção da 

sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte 

promovente às penas da litigância de má-fé.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 
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faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002959-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIO MIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002959-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CIRIO MIOTTO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CIRIO MIOTTO em face 

OI S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, constata-se que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, consoante artigos 2º e 3ºdo CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão já foi deferida pela i. Magistrada, à 

oportunidade da análise da tutela antecipada, nos termos do artigo 6º, VIII. 

(Mov. 06) DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando 

o processo, sem preliminares a serem enfrentadas, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, uma vez que a contratação 

dos serviços adicionais seria demonstrada com prova predominantemente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. Em síntese, alega a Autora 

que, desde o inicio do corrente ano (2019), o Autor começou a receber 

insistentes ligações de cobrança de dividas supostamente existentes junto 

à reclamada decorrentes de contratação de serviço de TV por assinatura. 

Em todas as oportunidades o Reclamante sempre disse que não havia 

débitos junto da reclamada em razão de jamais ter contratado o referido 

serviço (TV por assinatura). Em razão das insistentes ligações, e 

mensagens (SMS), o autor pediu então que lhe fosse enviado os boletos 

da divida para que então pudesse saber maiores detalhes do contrato, já 

que isso não lhe era repassado nas ligações. Ao receber as faturas, 

verificou-se que a instalação da TV por assinatura se deu na cidade de 

Vera Cruz, Estado da Bahia. Após várias cobranças feitas por meio de 

ligações, a Reclamada enviou ao Autor os boletos para o pagamento das 

faturas que afirma serem devidas, sob ameaça de inserção do nome do 

Autor no rol de maus pagadores, sendo: Fatura de R$ 119,89 (cento e 

dezenove reais e oitenta e nove centavos), com proposta de acordo com 

vencimento em12/08/2019.Fatura no valor de R$173,48 (cento e setenta e 

três reais e quarenta e oito centavos)com o proposta de acordo com 

vencimento em 17/08/2019.Fatura de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e 

noventa centavos), com o proposta de acordo com vencimento em 

17/08/2019.. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré nega 

os fatos, e afirma que a cobrança seria lícita, em razão da contratação do 

serviço pela Autora, titular dos serviços de OI TV, contrato 31761726, 

cancelado por inadimplência em 16/04/2017, , eis que a parte autora não 

quitou as faturas., conforme telas. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Neste processo específico, 

entendo que a Ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

ao direito da Autora, restando configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., por inserir no plano da Autora valores por 

serviços cuja contratação não foi demonstrada. Aliás, apesar da Ré 

mencionar que a regularidade dos valores, não trouxe qualquer prova que 

assim demonstrasse. Assim, resta evidente a ierregularidade do débito. 

Observa-se que se quer foi juntada faturas em nome do autora, afim de 

comprovar pelo menos o consumo e respectiva cobrança encaminhada á 

autora, o qual a Ré não logrou êxito em demonstrar a devida contratação. 

Salienta-se, ainda, que as TELAS SISTÊMICAS, são provas unilaterais, que 

não comprova a relação jurídica existente. Observo ainda constar 

endereço diverso do que destacado no registro de terminais da empresa 

OI. Em que pese tratar-se de endereço diferentes, caberia Ré, demonstrar 

o contrato assinado, as faturas que deram origem ao débito, mas nada 

disso foi apresentado nos autos; Esses comportamentos ferem os ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, em especial, o artigo 6º, III e VI, e 

artigo 39, III e IV, sendo considerados, inclusive, como práticas abusivas. 

Por essas razões, OPINO por conhecer o ato ilícito da Ré, ao inserir 

valores/produtos/serviços nas faturas da Autora, sem o devido 

esclarecimento, o que fere toda a dinâmica do direito do consumidor. DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE NATUREZA MORAL E, analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que o tumulto causado na linha da 

Autora, com cobranças e inserção de serviços sem a efetiva contratação, 

constitui falha na prestação do serviço, e atinge à sua intimidade, pois 

causa angústia que ultrapassa a esfera do mero dissabor. Principalmente 

se considerarmos que a Autora tentou cancelar os aludidos serviços, e 

não obteve um atendimento qualitativo por parte da Ré, sendo necessário 

o ingresso da presente demanda. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria recente: Serviço de Telefonia - cobrança indevida de 

serviço não comprovadamente solicitado ou prestado ao consumidor – 

Inversão do ônus da prova – Dano moral configurado – Recurso não 

provido. (OLIVEIRA, Rodrigo Augusto de. Recurso inominado n. 

00000840-07.2017.8.26.0554. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Jan. 2018.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a conduta ilícita da Ré, com a cobrança indevida de serviços não 

contratados, os danos não teriam se concretizado. No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. Necessário registrar 

que foi demonstrada a ameaça de restrição, sendo inclusive deferida a 

tutela de urgência. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

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

signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Valor 

esse que entendo pertinente na proporção de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). DISPOSITIVO: Pelo exposto e fundamentado, após a 

análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, a 

princípio para AFASTAR as preliminares arguidas; 1. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2º e 3º do CDC, e 

por deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos 

do artigo 6º, VIII. 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR 

INEXISTÊNCIA dos débitos aqui discutidos; CONDENO a Ré ao pagamento 

de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 1.500,00 (mil e 
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quinhentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e 

acrescidos de juros de mora de 1% a partir doo evento danoso. Ratifico a 

decisão que acolheu o pedido de urgência. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003369-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATA DOS SANTOS FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RENATA 

DOS SANTOS FERREIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Decido. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário, através do 

convencimento motivado preconizado no artigo 371 do CPC/15. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. No caso 

vertente, alega a parte autora que houve a falha na prestação dos 

serviços pela concessionária ré. Aduz ser titular da Unidade Consumidora 

n° 6/2680580-4, e que entre os dias 21 à 23 de outubro de 2017 ficou 

cerca de 36 (trinta e seis) horas sem energia, por isso requer o 

recebimento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

decorrentes do suposto infortúnio. Com isso, requer indenização por 

danos morais e materiais. A parte ré, em sua defesa, alega que a falta de 

energia elétrica na Unidade da parte autora ocorreu em razão de caso 

fortuito e de força maior, em virtude dos impactos causados pelas fortes 

chuvas em toda região metropolitana no dia 21/10/2017, impossibilitando o 

deslocamento imediato de suas equipes de manutenção para o 

atendimento das inúmeras chamadas que recebeu, motivo pela qual 

entende que não pode haver responsabilização por qualquer ônus 

reparatório, notadamente pela caracterização de caso fortuito e força 

maior como causa da interrupção do fornecimento de energia, o que foge 

da alçada da empresa. Em que pese a argumentação posta na peça de 

ingresso é cediço que não se identifica na espécie conduta ofensiva a 

direito da personalidade da parte autora. Ora, restou claramente 

demonstrado que a parte reclamante teve a interrupção temporária no 

fornecimento de energia elétrica em razão de impedimento de força maior, 

restando devidamente comprovadas as condições meteorológicas nesta 

capital no dia 21/10/2017, a partir das notícias trazidas aos autos, dando 

conta dos estragos causados na região metropolitana. Dessa forma, é 

notório que não existe responsabilidade da reclamada, uma vez que o 

artigo 393 do Código Civil, prevê a exclusão da responsabilidade do 

transportador caso ocorra motivo de força maior. Art. 393. O devedor não 

responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. 

O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar ou impedir. (destaquei). Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CRISSIUMAL. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2016. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FORTES TEMPORAIS QUE ATINGIRAM 

A REGIÃO ONDE RESIDEM OS AUTORES. COMPROVADA EXCLUDENTE. 

FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA N. 71006310130. DANOS MATERIAIS NÃO 

ESPECIFICADOS E SEQUER COMPROVADOS. PRETENSÃO ILÍQUIDA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71007083801, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 17/11/2017) Aliás, é cediço que embora, o caso fortuito e a força 

maior, não estejam expressamente previstos no rol do Art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor também se aplicam mesmo em se tratando de 

relação de consumo, pois permitir o contrário, seria permitir - a reverso do 

enriquecimento ilícito -, retirada de valores sem causa do fornecedor. 

Nesse contexto, não há que se falar em reparação por dano material ou 

moral, porquanto presente excludente do dever de indenizar. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Afasto as preliminares arguidas; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010367-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WINNER RAIANY BORGES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010367-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WINNER RAIANY BORGES MIRANDA REQUERIDO: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 
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antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por WINNER RAIANY BORGES 

MIRANDA em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS – CASA PERNAMBUCANAS. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que jamais 

contratou serviços com a Requerida todavia, recebe insistentes 

cobranças. Assim, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, 

bem como indenização por danos morais. Observa-se que o requerente 

negou a existência de relação jurídica com o demandado, sendo que o 

requerido confessou que o autor não possui relação jurídica com a 

empresa e que também foi vítima de fraude. Em que pese as alegações da 

parte reclamada, é certo que não há comprovação de que houve a 

contratação de qualquer serviço pela parte autora que teria dado origem à 

dívida registrada, não logrando êxito em demonstrar como teria assumido o 

direito ao suposto crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

cobrança indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Portanto, entendo 

ser devido o pedido de declaração de inexistência de débitos relativos às 

cobranças realizadas em junho e julho de 2019, objetos da lide. 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. Registro que o demandante não teve a restrição de seu 

nome no rol de mal pagadores, cobrança excessiva ou qualquer outra 

situação que ultrapassasse o mero aborrecimento. Não sem propósito, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Insta ainda registrar que houve a resolução de forma 

administrativa, conforme informado pela Ré, portanto, restando 

descaracterizado qualquer dano ilícito. 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 caso em tela, não restaram comprovados, de forma 

satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe 

incumbia, ainda que minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já 

que parte demandante não produziu qualquer prova que macule ou torne 

indevida a conduta da reclamada. Não sem propósito, o autor não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, 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. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Com isso, a improcedência do pleito é medida que se impõe. 

Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

– TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS 

REFERENTE A TV POR ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO 

DISSABOR – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO SUFICIENTE 

A REPOSIÇÃO DO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO 

DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dano moral é dor, 

sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve 

ser indenizada. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de 

ensejar o pagamento de indenização por dano moral , quando ausentes 

outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança , 

não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. 

Não havendo sequer comprovação de reclamação administrativa e de que 

as cobranças persistiram após esta nem mesmo comprovação de 

situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da 

personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral . 

A declaração de inexistência do débito é suficiente para a restauração do 

status quo ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa. 

Reforma da sentença para excluir a condenação por dano moral Sentença 

parcialmente reformada Recurso parcialmente provido. (N.U 

1000842-23.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019) De 

igual forma, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de 

inexistência de qualquer débito com a empresa por se tratar de pedido 

futuro e incerto. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a 

inexistência de débitos relativos as cobranças realizadas em junho e julho 

de 2019, objetos da lide, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007538-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007538-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 
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enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

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

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANDERSON FERREIRA 

DA SILVA em face de ITAU UNIBANCO S/A. Afasto a preliminar suscitada 

pela Requerida, tendo em vista que é evidente o interesse processual da 

parte Autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da negativação, 

tendo em vista que possuía limite em sua conta corrente, mas teve seu 

nome negativado. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados, limitando-se a parte autora a reiterar a 

impossibilidade de negativação diante do limite na conta corrente. O 

demandante deixou de produzir contra prova para corroborar com os 

fatos indicados na inicial. Friso, ainda, que o requerente deixou de 

comprovar a adimplência dos débitos junto ao demandado. Em defesa a 

Reclamada demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a 

mesma e que o mesmo possuía débitos com a mesma em razão de limite 

de conta corrente, o que pode ser atestado pelos documentos trazidos 

com a defesa. Registro, ainda, que não há prova da restrição do nome do 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que, ainda que 

demonstrasse a falha na prestação de conta, não ensejaria em dano 

passível de indenização. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos da inicial. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009533-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DOURADO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009533-19.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CREUZA DOURADO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CREUZA DOURADO DA 

SILVA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO . Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Primeiramente afasto a preliminar de incompetência deste 

juízo, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o julgamento. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta algumas faturas 

de água. Com isso requer declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais. A empresa requerida contestou, afirmando 

que no caso em tela, na ocasião da inspeção realizada fora verificado que 

o consumo se deu em razão de fatores alheios a esta Concessionária e 

que seria de responsabilidade exclusiva da própria parte Autora. 

Verifica-se, através do histórico de consumo, que a média de consumo 

dos serviços é de R$ 30,00, porém nos meses de junho, julho, agosto e 

setembro, a cobrança subiu até chegar no valor de R$ 617,16. Com isso, 

resta evidente a irregularidade das cobranças, uma vez que ocorreu o 

aumento excessivo sem qualquer justificativa. Friso que a cobrança do 

mês de outubro já fora reduzida para R$ 32,70. A parte Requerida entende 

que não praticou qualquer ato ilícito, pois a cobrança é relativa ao 

consumo registrado. Em que pese às alegações da promovida não 

comprovou o motivo da alteração em valor exorbitante quando comparado 

com os meses anteriores. A elevação do consumo de água, sem fator que 

a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores 

constantes da fatura para a média de consumo. Ademais, insta registrar 

que incumbe ao demandado comprovar, de forma robusta, a regularidade 

do aumento da cobrança, o que não restou demonstrado. Nesse sentido é 

o entendimento da turma recursal: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA –SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE 

CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

REVISÃO E DANO MORAL – RECONHECIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS 

MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – 

CORTE DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da 

questão, desnecessária a realização de perícia, sendo acertado o 

julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade 

e economia processual. A elevação do consumo de água , sem fator que 

a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores 

constantes da fatura para a média de consumo . A interrupção no 

abastecimento do serviço essencial e a inscrição do nome do autor 

decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo 

abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em 

consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005205-06.2017.8.11.0037, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) Recurso Inominado nº.: 

1001739-51.2018.8.11.0010 Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara 

Recorrente(s): GERALDA MARTINS FURTADO Recorrido(s): MUNICIPIO DE 

JACIARA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 
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Julgamento: 20/05/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE 

VALORES – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

parte Recorrente relatou na inicial que as faturas dos meses de abril, maio, 

junho e julho de 2016 estão em valor acima da média, requerendo sua 

revisão A parte Recorrida em sua defesa, alegou que a cobrança é 

legítima. Pela análise dos documentos, verifica-se que não houve elevação 

nos meses posteriores as cobranças, não foi juntado comprovação de 

uma vistoria ou laudo, para demonstrar a validade de aumento tão 

considerável. Não havendo comprovação da irregularidade, ônus que lhe 

incumbia nos moldes dos artigos 6º, VIII, do CDC e 373, II, do NCPC, a 

cobrança ora contestada deve ser declarada inexigível. Recurso 

conhecido e parcialmente provido declarar a inexigibilidade do débito sub 

judice. (N.U 1001739-51.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

20/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) No que se refere ao dano 

moral, o mesmo restou comprovado diante da existência de interrupção do 

serviço de abastecimento de água, serviço essencial. A interrupção no 

abastecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas 

administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de 

dano moral indenizável. Devido a isto, em razão de fatura considerada 

indevida e pela falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, ao 

teor do art. 14, §1º, I do CDC, deve reparar os danos causados a autora, 

pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. No caso, a contribuição da autora para a 

ocorrência do evento danoso e outros 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. Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) CONDENO a Reclamada ao 

pagamento 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 e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ). b) 

Determino o refaturamento das contas de junho a outubro de 2019 com 

base na média dos últimos 12 meses, devendo ser compensado apenas o 

mês de junho/2019 que fora pago pela parte Autora; c) DETERMINO a 

COMPENSAÇÃO DA QUANTIA PAGA de forma indevida, no valor de R$ 

497,52 (quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) 

em relação aos débitos, após o refaturamento pela empresa 

concessionária de energia. d) Confirmo a tutela concedida; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008772-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CASSIANA DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

MARIA BENEDITA DE AMORIM (EXECUTADO)

UWE PAUL OTTO PLOGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008772-85.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA EXECUTADO: 

MARIA BENEDITA DE AMORIM, UWE PAUL OTTO PLOGER, LAURA 

CASSIANA DE ARRUDA E SILVA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003401-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEISI MAGDALA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003401-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEISI MAGDALA DE CASTRO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O requerido arguiu, em preliminar, 

a ilegitimidade passiva de figurar na lide. Analisando os autos, constato 

que o requerente adquiriu a passagem aérea de São Paulo pra Istambul da 

empresa requerida. Posto isso, resta evidente a sua responsabilidade pelo 

extravio de bagagem durante o percurso. Friso que as empresas aéreas 

são solidariamente responsáveis pelo dano ocorrido durante o percurso. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ATRASO DO VOO (INTERNACIONAL) DE VOLTA DE 

APROXIMADAMENTE 10 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GOL 

LINHAS AÉREAS S/A EM TODO O TRECHO NA MEDIDA EM QUE EMITIU E 

VENDEU A PASSAGEM AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE FIRMADO 

COM DUAS COMPANHIAS. VOO COMPARTILHADO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. EXEGESE DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14, CAPUT, 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE A 

FUNÇÃO PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 
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lesado, independentemente da causa originária do atraso. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro" (REsp 128.0372/SP, Min. 

Ricardo Villas Bôas Cieva, j. 07.10.2014) "O extravio de bagagem, mesmo 

que temporário, causa transtornos e dissabores que ultrapassam o mero 

incômodo, ocasionando dano moral indenizável. O aborrecimento, o 

transtorno e o sofrimento que essa circunstância gera no espírito do 

passageiro é inegável, situação que certamente escapa da condição de 

dissabor cotidiano"(TJ-SC - RI: 03023874420188240064 São José 

0302387-44.2018.8.24.0064, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

04/07/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital) Assim, rejeito a 

preliminar arguida pelo demandado. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LEISI MAGDALA DE CASTRO em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A onde o Reclamante alega, em 

síntese, que teve sua bagagem extraviada quando embarcou com destino 

à Turquia. Sustenta que após desembarcar no local de destino, notou que 

não haviam encontrado sua bagagem, sendo lhe entregue dias depois, 

razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos de indenização por 

danos morais e materiais. Citada, a Reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial aduzindo pela inexistência de ato ilícito 

praticado, tendo em vista que prestou todo atendimento possível com 

rapidez e agilidade para efetuar a localização da bagagem extraviada e 

entregando-a após o desembarque, pugnando assim pela improcedência 

dos pedidos da inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que 

diante compra das passagens junto à Requerida esta é responsável, até 

porque fora a mesma que realizara o transporte da Autora. Pois bem. De 

início, destaco que, em se tratando de extravio de bagagem, aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência 

nesse sentido: “Responsabilidade Civil – Extravio de bagagem – Danos 

materiais e danos morais – Aplicação do Código de defesa do consumidor 

– “Já está assentado na Seção de Direito Privado que o Código de Defesa 

do Consumidor incide em caso de indenização decorrente de extravio de 

bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 1670569 – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 17.11.2003 – p. 322). Outrossim, 

cumpre salientar que resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Por sua vez, a Reclamada apenas se limitou a negar os 

fatos, não trazendo nada aos autos que pudesse eximir sua 

responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever de indenizar o 

Reclamante. Importante esclarecer que o contrato de transporte é de 

adesão, oneroso e de execução continuada, cuja obrigação do 

transportador só se encerra quando da entrega do passageiro e de seus 

pertences no destino final, respondendo pelos danos que ocorrerem no 

percurso contratado. Desta feita, tenho que a Reclamada não honrou com 

seu dever de guarda da bagagem transportada, sendo, portanto, 

responsável pelos danos sofridos pelo Reclamante. Constatada que a 

pretensão do Reclamante encontra-se provada nos autos, passo a 

analisar o pedido deduzido na inicial quanto à fixação do valor dos danos 

morais. No que se refere ao dano moral, a solução não é diversa, pois o 

Reclamante ficou desprovido de seus pertences pessoais, fato que, por si 

só, gera direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero 

dissabor, posto que ficou sem suas bagagens durante dois dias, 

experimentando a angústia de ter adquirir equipamentos, vestimentas, 

portanto, amargando diversos transtornos e aborrecimentos. Em que pese 

o tempo em que mala ficou extraviada, deve-se levar em consideração 

que o período de estadia do Reclamante também era exíguo. Note-se que o 

simples fato de ter que conviver, ainda que por 02 (dois) dias, com a 

frustração e a incerteza de ver seus pertences perdidos já é capaz de 

violar a dignidade humana e, assim, viabilizar o arbitramento de 

indenização. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - Extravio de bagagem - Ação 

de ressarcimento - Viagem internacional - Aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor - Indenização devida pelos danos material e moral - 

Recurso provido.” (TJSP, RAC Nº 991050546873 (7051450600), 20ª 

Câmara de Direito Privado, Relator (a): Miguel Petroni Neto, j. 08-02-2010). 

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - INDENIZAÇÃO - DANOS 

MATERIAL E MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. O extravio de bagagem 

durante viagem aérea configura, por si só, o dano extrapatrimonial à 

vítima. O dano moral é puro e dispensa a demonstração do efetivo 

prejuízo. É de se manter o valor da indenização por dano moral se 

atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade” 

(TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 

07-01-2009). Assim, entendo que o Reclamante enfrentou situações de 

preocupação e estresse que dão ensejo à reparação postulada, pois o 

que importa para alguém ser responsabilizado por dano moral é a conduta 

reprovável que faz com que incida a norma que determina a indenização. 

Presente a relação de causa e efeito entre a conduta da Reclamada e o 

dano causado ao Reclamante procede o pleito de indenização por dano 

moral. A condenação em dano moral deve servir de desestímulo à 

repetição de situações como a dos autos, devendo a indenização assumir 

um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma consiste em advertência 

ao causador do dano, de que não se aceita aquela conduta. Destaco que 

a indenização por dano moral, em seu duplo aspecto, objetiva compensar 

a mácula sofrida e tem o caráter de sanção ao causador do dano, 

devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. Necessário registrar que no caso de indenização 

por danos morais por extravio de bagagem, como ocorreu na demanda, é 

aplicável o CDC: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 

DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

DANOS MATERIAIS LIMITADOS A 1000 (MIL) UNIDADES DE DIREITOS 

ESPECIAIS DE SAQUE. APLICAÇÃO DO ART. 22, ITEM 2, DA CONVENÇÃO 

DE MONTREAL E VARSÓVIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR QUANTO AOS DANOS MORAIS. ARE 766.618/SP E RE 

636.331/RJ. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM DE R$10.000,00 (DEZ MIL 

REAIS) MANTIDO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. PRECEDENTE TJCE. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na aplicação 

exclusiva da Convenção de Montreal (Varsóvia) em detrimento do Código 

de Defesa do Consumidor, bem quanto o cabimento de indenização 

material e moral ao autor em razão do extravio de sua bagagem, oriunda 

de uma relação de transporte aéreo internacional. 2. Nos termos do 

julgado do ARE 766.618/SP, o STF limitou a aplicabilidade do pacto de 

Varsóvia e Montreal apenas para a contagem do prazo prescricional de 2 

(anos), devidamente observado na presente propositura. Ademais, nos 

autos do RE 636.331/RJ, a Egrégia Corte decidiu pela aplicabilidade das 

aludidas Convenções somente no que tange à indenização material por 

extravio de bagagem, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor 

quanto ao pleito indenizatório atinente aos danos morais. Portanto, a 

presente demanda deve ser analisada à luz dos aludidos pactos 

intencionais no que tange à reparação material por extravio da bagagem, 

no entanto o CDC deve ser aplicado ao pleito de dano moral. 3. Em que 

pese o autor discrimine a relação dos itens que aduz ter perdido dentro da 

mala extraviada decorrente de vôo internacional, não há nos autos prova 

cabal acerca do valor do conteúdo da mala, realizado por meio de 

declaração especial, razão pela qual impõe-se a adoção do limite previsto 

na Convenção de Montreal, fixando-se a indenização com base no item 2 

do artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006, in casu, equivalente a 1.000 (mil) 

unidades de Direito Especial de Saque (DES), à época do extravio, 

acrescidos, ainda, de correção monetária e juros moratórios. Sentença 

reformada nesse ponto. 4. O extravio de bagagem decorrente de viagem 

aérea, com perda de bens, traz, em si, presunção de lesão moral 

suportada pelo passageiro. A situação ora narrada demonstra todos os 

transtornos experimentados pelo consumidor, o que atinge de forma clara 

a sua esfera pessoal e social, ultrapassando o mero aborrecimento e 

configurando verdadeiro dano moral que merece ser reparado. Danos 

morais mantidos em R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Honorários 

sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento), sobre valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. 6. Recurso conhecido 

e parcialmente provido ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 590 de 700



autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial 

provimento, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA 

RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - APL: 01005197920168060001 CE 

0100519-79.2016.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

27/03/2019) Contudo, é de se verificar que ante a ausência de previsão 

legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos morais, 

deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter punitivo, 

compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou 

a chamada “indústria do dano moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, o 

montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o Reclamante, em 

observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual 

apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do reclamante. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para o fim de 

pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), valor a ser atualizado com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011422-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DIANA VENTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA CASTRO CAMPOS OAB - MT27166/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011422-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA REGINA DIANA VENTURINI REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por MARCIA REGINA DIANA VENTURINI 

em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial 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. 

Em que pesem as arguições do demandado, verifico que não merecem 

prosperar,visto que restou demonstrada a falha na prestação de serviço 

em razão da alteração da passagem aérea de forma unilateral, que 

ocasionou o atraso no destino. Friso que inexiste indício de que o 

requerente não tenha utilizado a passagem aérea com o localizador 

IASW2V na ida e de que não houve tentativa de utilizar no retorno. 

Ressalto que os documentos acostados pelo demandado são unilaterais. 

Posto isso, não há prova do no show. Registro que, ainda que o autor 

deixasse de utilizar a primeira passagem não ocasionaria o cancelamento 

do retorno. Assim, restou incontroversa a falha na prestação dos 

serviços contratados com a requerida, em razão do cancelamento do voo, 

cujas passagens foram adquiridas pela parte autora mediante pontos. 

Ademais, não houve cancelamento da passagem, mas alteração para 

saída do aeroporto de Congonhas, sendo que o bilhete acostado ao feito 

corrobora com as arguições do autor de que foi cobrado ao pagamento de 

tarifa no valor de R$ 491,75 e, ainda, a realizar duas conexões (CGH-CNF, 

CNF- GYN, GYN-CGB) para chegar ao destino final de CUIABÁ-MT. 

Ademais, a previsão para chegar em Cuiabá-MT era às 19:10 horas 

inicialmente, porém, em razão da alteração, a parte somente chegou às 

21:55 horas. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE 

AÉREO – EMBARQUE IMPEDIDO – ALEGAÇÃO DE NO SHOW – AUSÊNCIA 

DE PROVAS – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MATERIAL EVIDENCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (N.U 1000381-51.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019) Em que pese as referidas 

alegações, entendo que a justificativa apresentada, não é verossímil a 

ponto de desincumbi-la do ônus probatório que lhe competia, uma vez que 

não foi comprovado por meio de documentos hábeis a necessidade de 

uma eventual reformulação da passagem, não tendo sido trazida aos 

autos qualquer documento que comprove as suas alegações. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a 

obrigação indenizatória a título de 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). 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$ 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. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais) com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta decisão, bem como a pagar o importe de R$ 

491,75 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) a 

título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida; e o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 
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nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007553-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007553-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IEDA RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

movida por CIEDA RODRIGUES DE SOUSA em desfavor da EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, todos qualificados nos autos. Por 

motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos 

do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo 

anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo 

de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010698-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010698-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEJALMA FRANCO DE SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que a prova 

dos autos basta para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória, mormente porque assim foi requerido pelas partes em 

audiência de conciliação. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS & MORAIS proposta por DEJALMA FRANCO DE 

SOUZA em desfavor de NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA, alegando, em síntese, que na ocasião da contratação de crediário 

junto à requerida pelo cartão Losango foi ludibriada aderindo a serviços 

não contratados, mais especificamente, o seguro. Contudo, aduz que 

jamais autorizou sua cobrança. Alega se tratar de venda casada, 

pugnando ao final a total procedência da ação com a restituição em dobro 

dos valores pagos e ainda a condenação da reclamada ao pagamento de 

danos morais. Primeiramente afasto a preliminar de extinção do feito, por 

falta de amparo legal. Analisando os documentos que instruem os autos, 

verifico que a parte a autora sequer trouxe cópia do contrato de crediário, 

não havendo qualquer comprovação de que tivesse sido coagida ou 

induzida para a contratação do plano de seguros prestamistas, tampouco 

comprovação de que a reclamada condicionou a liberação do seu cartão 

da loja mediante a contratação do referido plano, o que, nesta última 

hipótese poderia configurar a suposta venda casada prevista no art. 39, I, 

do CDC.Friso que o autor assinou o contrato de seguro, inexistindo, assim, 

qualquer indício de vício de consentimento. Nesse passo, possível dizer 

que as assertivas da parte autora não se revestem da verossimilhança 

necessária à procedência do pleito, porquanto ainda que haja a inversão 

do encargo probatório, a parte hipossuficiente não fica isenta de tornar 

aceitável suas afirmações. Nesse sentido: SÚMULA DO JULGAMENTO 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

GARANTIA ESTENDIDA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ALEGAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Não havendo qualquer prova que o consumidor foi 

obrigado, por imposição da Recorrida, a aceitar a garantia estendida do 

produto adquirido, pois o valor da garantia estendida, R$ 8,34, foi cobrado 

em documento separado "Termo de Garantia Complementar", mantém-se a 

sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por seus próprios 

fundamentos, que considero integrado a este voto. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 2. 

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente as custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (Recurso Cível Inominado nº 3818/2011, Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir 

Alaércio dos Santos. j. 10.05.2012, unânime, DJe 22.05.2012). Ainda 

sobre o tema, reproduz-se lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o 

objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua 

atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de 

produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o 

consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus 

de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade 

com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses 

dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. 

Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do 

Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5). (grifei) Desta 

feita, não é cabível no presente caso o dano material tampouco o dano 

moral, pois o conjunto probatório apresentado pela reclamante não 

comprovou a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, conforme já 

explanado. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009034-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA GLORIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA OAB - MT25035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009034-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELOISA GLORIA DE CARVALHO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por HELOISA GLORIA DE CARVALHO em desfavor de ITAU UNIBANCO 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial 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. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. O que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que houve descontos indevidos da Reclamada no importe mensal 

de na conta de seu esposo, falecido, posto que jamais teria firmado 

contrato com a Ré. Aduz que efetuou o pagamento no importe de R$ 

2.272,78 para quitar o suposto empréstimo. Com isso, requer bem como a 

restituição em dobro do que fora pago a maior e a condenação da 

reclamada em danos morais. Ocorre que, embora a parte autora tenha 

trazido aos autos documentos comprobatórios do negócio firmado entre 

as partes, a reclamada, por sua vez, trouxe apenas contestação com 

argumentos genéricos, não rebatendo especificamente qualquer das 

alegações da inicial, tampouco trouxe documentos hábeis a retirara 

legitimidade e a validade das alegações da peça exordial. O artigo 16, da 

Lei n. 1046/50 estabelece que: Art. 16. Ocorrido o falecimento do 

consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples 

garantia da consignação em folha. Posto isso, incabível atribuir ao autor o 

ônus de quitar o débito do de cujus. Nesse sentido: Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – 

contrato de empréstimo consignado em proventos de aposentadoria - 

extinção da dívida do consignado pela morte do mutuário - aplicação do 

art. 16 da Lei nº 1046/50 – indevidos descontos no benefício 

previdenciário da esposa do falecido – restituição devida – cobrança 

abusiva perpetrada pelo réu, inclusive com negativação do nome do "de 

cujus" nos órgãos restritivos – danos morais caracterizados - – 

manutenção do "quantum debeatur" – confirmação da solução singular – 

recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10245914420158260564 SP 

1024591-44.2015.8.26.0564, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 

09/08/2016, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/08/2016) Assim, necessário o ressarcimento ao autor para afastar o 

enriquecimento ilícito do requerido. Conclui-se, portanto, que o banco 

reclamado agiu sem direito algum ao efetuar descontos em folha de 

pagamento não regularmente consumidos ou contratados pelo reclamante, 

causando-lhe evidentes prejuízos, uma vez que privou-o de verba de 

caráter alimentar, sendo imperativo que responda de forma indenizatória 

pelos danos a que deu causa. Nesse contexto, é cediço que com o 

desconto não previsto em seu salário, passou a parte autora a conviver 

com uma situação inesperada, ultrapassando o razoável, que lhe causou 

constrangimentos e aborrecimentos. Concluo ainda que que a prestação 

de serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte 

reclamante também pelos danos materiais a ela causados. Imperioso, 

também, 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. Assim, a indenização por dano material correspondente ao 

valor de R$ 2.272,78, cobrado indevidamente da parte autora e a ser 

calculado em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. Reputa-se assim existentes a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, o fato e o nexo causal, 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). 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. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de declarar a inexistência do débito, 

condenando a reclamada ao cancelamento dos serviços contratos, bem 

como CONDENAR o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com 

correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros a partir da 

citação; e ainda CONDENAR por danos materiais do valor R$ 2.272,78 

(dois mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), a ser 

calculado em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora 

de 1% a.m.,, a partir de cada vencimento e correção monetária pelo INPC a 

partir desta data (súmula 362 do STJ); e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008753-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETELEN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008753-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KETELEN DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 
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que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

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

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR movida por 

KETELEN DE SOUZA em face de VIVO S.A. onde alega o Reclamante que 

não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus 

da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a 

lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as 

provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. 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. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

atuora não teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos aúdios de gravações 

de atendimento ao cliente, o que afasta a indicação de contratação 

fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ? COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO 

NEGATIVADO ? JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS ? 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ ? INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE ? PRETENSÃO DE 

PERÍCIA ? ASSINATURAS IDÊNTICAS ? DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ? 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA ? SENTENÇA MANTIDA ? 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação 

jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão 

do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não 

havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de 

perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à 

assinatura aposta na procuração juntada com a inicial.Havendo 

comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a 

manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à 

condenação por litigância de má-fé.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no 

DJE 22/07/2019) Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Por outro lado, julgo procedente 

o pedido contraposto, determinando-se o pagamento no importe de R$ 

99,93 pelo Autor, conforme pode ser observado no extrato de pendências 

financeiras acostado à inicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007585-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007585-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENVINA VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 
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CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE 

MEDIDA LIMINAR proposta por BENVINA VIEIRA DOS SANTOS em 

desfavor de AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O autor alega que é cliente da 

Reclamada referente matrícula n. 70424 junto ao suplicado. Registra que o 

requerido efetuou a cobrança de faturas indevidas, quais sejam: o valor 

R$ 1.242,74 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos)- mês de maio de 2019; a quantia de R$ 311,67 (trezentos e 

onze reais e sessenta e sete centavos)- mês de junho; o montante de R$ 

270,83 (duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos)- mês julho de 

2019 e na quantia de R$ 201,73 (duzentos e um reais e setenta e três 

centavos)-mês de agosto.; Afirma que o requerido justificou o excesso da 

primeira cobrança por irregularidade no medidor. Anota que o demandado 

exigiu o pagamento de duas taxas residencial. Registra que os montantes 

cobranças são superiores ao período anterior. Sustenta que a empresa 

suspendeu o fornecimento de água em sua residência. Requer, em liminar, 

o restabelecimento provisório do fornecimento de água em sua residência, 

a exclusão das faturas, bem como a readequação dos valores do período 

de maio a agosto de 2019 e a exclusão de uma das taxas residenciais. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Autor pleiteou liminar; sendo 

concedida para restabelecer a ligação de água em sua residência; O 

requerido traz autos comprovação de efetuou a religação do serviço no 

dia 14/09/2019, e seu nome não está inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito; Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Analisando os autos, verifico que a Reclamada 

confirma que em 02.04.2019, foi realizada uma vistoria pelos técnicos da 

Ré no hidrômetro do imóvel do Autor. Nesta oportunidade, verificou-se que 

em vistoria realizada por prepostos da Ré, houve a confirmação da fraude 

no aparelho medidor de água: uma ligação clandestina – desvio de ramal, 

tendo ele sido notificado da fraude perpetrada; Consigno o parecer da 

vistoria realizada pela AGUAS CUIABA : “....Notificado por desvio de ramal 

imóvel habitado com atendimento ligação padronizado se encontrava com 

ramal desviado do hidrômetro, Y14T908932, leitura 498, retirada derivação 

ligação ficou cortado no ramal a cliente recusou assina o termo o mesmo 

foi deixado em mão” De outro lado, resta demonstrado que a 

concessionária lavrou o Termo de Notificação e autora se recusou em 

receber, conforme relata vistoria . A requerida colacionou com vistoria; 

fotos do ramal com desvio; que, conforme imagem no dia da vistoria o 

hidrômetro fraudado foi trocado por um perfeito estado e desde então as 

leituras de consumo da Autora aumentaram, reforçando a irregularidade 

que o antigo hidrômetro possuía e demonstra como a Autora se 

beneficiava ao não pagar pelo que realmente consumia. Assevera que 

com a retirada da derivação, o hidrômetro passou a realizar a medição 

correta do consumo efetivamente consumido no imóvel. Pois bem. 

Fundamento e Decido; Verifica-se que a empresa não juntou o TOI 

assinado pelo representante, bem como o laudo técnico e demais 

requisitos previstos no art. 111 da Resolução AMAES nº 05/2012. A 

requerida, por sua vez, argumenta que realizou vistoria no hidrômetro e 

constatou irregularidade, sendo legítima a cobrança questionada. Em 

análise aos autos percebo que não há nos autos notificação de realização 

de vistoria, termo de ocorrência de irregularidade assinado pelo 

consumidor, tampouco laudo pericial assinado por profissional habilitado. 

Ora, se a demandada estava pretendendo a recuperação de receita 

deveria proceder na forma prevista no art. 111 da Resolução AMAES nº 

05/2012, adotando precisamente o que está consignado no inciso II e III do 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 111. Constatada a violação 

dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que 

tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão 

adotados os seguintes procedimentos: I - lavratura de Termo de 

Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário 

próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) 

identificação do USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de 

conta da unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) 

identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES 

encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade; i) 

assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, 

do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; j) assinatura do 

servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via do Termo de Ocorrência de 

Irregularidade será entregue ao USUÁRIO; III - caso haja recusa no 

recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será 

certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo 

correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária; Em análise detida dos 

autos verifico que a requerida não procedeu da maneira estabelecida na 

norma supracitada. Destarte, não há como reconhecer a legalidade da 

apontada irregularidade, visto que a requerida (Aguas Cuiaba) agiu em 

desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado. 

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal: E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - 

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

REVISÃO DA FATURA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 2. É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de água , desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução AMAES nº 05/2012, o que não ocorreu no 

caso em apreço. 3. Dano moral configurado, uma vez que é ilegítimo o 

corte no fornecimento se o débito decorrer de suposta fraude no medidor 

de consumo apurada unilateralmente pela concessionária. 4. É 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o 

recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

6. Não havendo provas quanto a irregularidade apontada, é devida a 

revisão da fatura reconhecida na sentença. 7. Recurso conhecido e não 

provido.(N.U 1008429-81.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, 

Publicado no DJE 28/03/2019); NOTA-SE que a constatação da suposta 

fraude se deu de forma unilateral; A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS se deu, quando foi lavrado o termo de notificação e foi deixado 

no imóvel da postulante, SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO; Após, 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA de forma UNILATERAL, sem 

ocorrência de contraditório e ampla defesa administrativa; Multa e 

cobrança exorbitante do mês, objeto de aferição, em descompasso com a 

média de consumo da residência , conforme histórico de consumo 

apresentado nos autos; Assim, da análise dos fatos, vê-se a ilicitude das 

ações da Ré (Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na oportunidade em que não 

demonstra ter esclarecido as nuances das cobranças efetuadas, 

causando-lhe insegurança quanto ao real consumo, e deixando de 

observar, de maneira clara e transparente o ônus da prova que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II do CDC. Assim, acolho pedido autor 

no que tange a revisão dos valores com a das faturas referente aos 

meses de maio de 2019, no valor de R$1.242,74(um mil duzentos quarenta 

e dois reais setenta e quatrocentavos), junho de 2019, no valor de 

R$311,67(trezentos e onze reais sessenta sete centavos), julho de 2019, 

no valor de R$270,83(duzentos setenta reais setenta e três centavos), e 

agosto de 2019, no valor deR$201,73(duzentos e um reais setenta e três 

centavos). Consequentemente, para o equilíbrio da relação, e efetividade 

da prestação jurisdicional, OPINO por determinar a Ré que promova ao 

refaturamento dos débito constante na aludida fatura do meses de maio de 

2019, no valor de R$1.242,74(um mil duzentos quarenta e dois reais 

setenta e quatrocentavos), junho de 2019, no valor de R$311,67(trezentos 
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e onze reais sessenta sete centavos), julho de 2019, no valor de 

R$270,83(duzentos setenta reais setenta e três centavos), e agosto de 

2019, no valor de R$201,73(duzentos e um reais setenta e três centavos). 

, tomando por base a média anual de consumo acusada nos meses 

anteriores. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto aos danos morais 

propriamente ditos, tem-se a via crucis enfrentada pelo Autor para o 

esclarecimento das faturas, com a interrupção de serviço essencial, 

mesmo após determinação judicial em sentido contrário, extrapola a esfera 

do mero dissabor, atingindo-lhe sua esfera moral. E nesse sentido, já se 

posicionou a jurisprudência de nosso estado: RECURSO INOMINADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA MUITO SUPERIOR À 

MÉDIA DE CONSUMO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se o consumo apurado na residência do 

consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar 

a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos 

meses anteriores. Mesmo que não tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento de água, a cobrança indevida reiterada com a ameaça de 

suspensão do serviço, caracteriza o dano moral, mormente quando 

acionada administrativamente, a concessionária não soluciona o problema. 

Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar 

em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), valor que entendo razoável para o caso em referência. Recurso 

parcialmente provido. (DORIGATTI, Nelson. Recurso inominado n. 

0047117-79.2015.811.0001. J. em 10 de Maio de 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 07 Maio de 2018.) Consequentemente, 

entendo que os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, e acarreta à Ré a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecer na modalidade in re ipsa. 0309709-22.2016.8.19.0001 - 

APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 07/06/2018 - VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL Apelação Cível. Cedae. Cobrança indevida. Multa ao 

consumidor. Interrupção do fornecimento. Autora que afirma que teve o 

serviço de água suspenso devido a cobrança de multa por furto. Afirma 

que a multa é indevida, que não recebeu notificação e pode ser 

confirmado por perícia a inexistência do furto alegado. A sentença foi de 

procedência para declarar inexistente a dívida cobrada pela parte ré, 

referente à multa no valor R$ 1.065,29, para restabelecer o serviço de 

fornecimento de água, bem como se abster de negativar o nome da parte 

autora em razão da dívida, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 

185,00 referente ao dano material e ao pagamento de indenização a título 

de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Insurge-se a ré com pretensão 

de reforma. Incidência das normas do CDC. Réu que não fez prova de fato 

modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora nos termos 

do art. 373, II do CPC. Falta de prova da legalidade da multa imposta a 

consumidora. Corte do fornecimento de serviço essencial indevido. Falha 

do serviço. Dano material comprovado pela parte autora devendo ser 

mantida assim a condenação da ré imposta na sentença. Danos morais 

configurados pela falta do serviço essencial assim como pela imputação 

da fraude. Verba que não comporta redução eis que fixada em valor que 

observou as peculiaridades do caso concreto, bem como foi fixada em 

patamar que não importe em quem recebe a compensação, a convicção 

íntima de que valeu a pena a ofensa sofrida ou em valor insignificante para 

o ofensor. Valor que respeita aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Súmulas 192 e 343 do TJERJ. Recurso desprovido. Íntegra 

do Acórdão - Data de Julgamento: 07/06/2018 E, para a quantificação do 

dano moral, ressalta-se que não há critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um montante 

equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato danoso, e 

represente à vítima uma compensação financeira que, de alguma forma, 

amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando em 

consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Logo, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do Réu 

ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida 

de caráter pedagógico. DISPOSITIVO: DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, e por DETERMINAR a Ré que 

promova ao revisão dos débitos constante na aludida fatura do meses de 

maio de 2019, no valor de R$1.242,74(um mil duzentos quarenta e dois 

reais setenta e quatrocentavos), junho de 2019, no valor de 

R$311,67(trezentos e onze reais sessenta sete centavos), julho de 2019, 

no valor de R$270,83(duzentos setenta reais setenta e três centavos), e 

agosto de 2019, no valor de R$201,73(duzentos e um reais setenta e três 

centavos)., tomando por base a média anual de consumo acusada nos 

meses anteriores, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Ratifico e torno definitiva a medida liminarmente concedida. Afasto as 

preliminares arguidas pela requerida; Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA 

DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009761-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVINA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009761-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEVINA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CSF 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ADEVINA DE SOUZA OLIVEIRA em face de BANCO CSF S.A, decorrentes 

de negativação. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação do valor R$ 

1.764,61 (um mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um 

centavos). é indevida, uma vez que não reconhece os débitos oriundos da 

contratação. pleiteia a exclusão de seu nome dos serviços de proteção ao 

crédito em sede de tutela antecipada; a condenação do Banco Réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) e, a declaração de inexistência do débito. A requerida em 

contestação assevera que a Autora mantinha relação contratual com o 

Réu através do último plástico emitido sob o nº 5438 **** **** 5332, 
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vinculado ao contrato de cartão de crédito Atacadão n.º 10003344602, 

que fora devidamente contratado em 03/09/2017 e cancelado 

definitivamente em 14/12/2018. o Banco Réu trouxe o Termo de Adesão ao 

Cartão de Crédito devidamente assinado pela Autora; que tal assinatura 

confere com a assinatura constante no RG apresentado pela Autora nos 

autos; No momento da adesão houve a captura da foto da Autora, que 

confere com a foto também constante no RG ; Endereço indicado no 

Termo de Adesão ao Cartão de Crédito é mesmo endereço indicado na 

Inicial: No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados, limitando-se a reiterar a negativa de contratação aduzida em 

inicial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos 

o contrato de adesão a serviços bancários devidamente assinado pela 

parte autora e farta documentação que legitima a cobrança, bem como a 

negativação em razão da inadimplência. Friso que restou comprovado pela 

documentação anexa à contestação que a parte Autora, aderiu ao cartão 

nº 5438 **** **** 5332, vinculado ao contrato de cartão de crédito 

Atacadão n.º 10003344602, que fora devidamente contratado em 

03/09/2017 e cancelado definitivamente em 14/12/2018.. As condições, 

tais como data escolhida para pagamento de encargos, valor do limite, 

taxa de juros remuneratórios, IOF, e Custo Efetivo Total, estão igualmente 

discriminados no contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das dos débitos que deram ensejo à negativação pela 

reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por outro lado, acolho 

parcialmente o pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no 

referente à soma das faturas em aberto, no valor R$ 672,98 (seiscentos e 

setenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrativo 

de débitos. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos 

artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010323-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010323-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLETE GONCALINA DA SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARLETE 

GONCALINA DA SILVA em desfavor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Afasto a preliminar suscitada, porque os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. A parte 

reclamada demonstra que a inscrição deriva de dívida não adimplida que 

fora contraída pela parte reclamante junto ao SAX S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO referente Contrato de Empréstimo, 

conforme contrato devidamente assinado pela autora, e cedida, por 

instrumento próprio, o que não fora satisfatoriamente impugnada pela 
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parte Autora. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a 

referido negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como 

se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. 

Conforme bem explicitou o Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ 

WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70049248727 – TJRS, in verbis: Relativamente a falta de comunicação da 

cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se 

desnecessária a sua prova, pois essa não se presta para afastar débito 

do autor. A respeito da matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator 

Carlos Cini Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: 

Tornou-se público e notório que instituições financeiras e sociedades 

empresárias de grande porte têm cedido seus créditos para recuperação 

por sociedades empresárias recuperadoras de créditos, como forma de 

recuperar os valores econômicos e contratuais não adimplidos. As 

alegações do devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que 

nem foi notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por 

um sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição impugnação à existência do débito originário 

cedido pelo SAX S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

tampouco a assinatura contida no contrato acostado pela Ré, restando 

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. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002850-63.2019.8.11.0001
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LAURA CRISTINA RICARDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ALBERTO BRANCO BIZZOCCHI OAB - SP246079 (ADVOGADO(A))

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002850-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA RICARDA DE MORAES REQUERIDO: 

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em face de EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E 

SERVIÇOS DE GLP LTDA, proposta por LAURA CRISTINA RICARDA DE 

MORAES No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que no dia 12/07/2019, fora emitida 

notificação para a Autora, constando como aberto 02 faturas, sendo uma 

com vencimento em 27/05/2019, no montante de R$ 83,28, e outra com 

vencimento em 01/06/2019, no valor de R$ 71,60 A fatura 27/05/2019, no 

montante de R$ 83,28, fora adimplida no dia 24/07/2019, conforme recibo 

no documento 1, no valor de R$ 100,61. Aduz que a fatura com 

vencimento em 01/06/2019, no valor de R$ 71,60, fora pago conforme o 

documento “comprovante mês 6”, no dia 10/06/2019. Ocorre, que no dia 

26/07/2019 (sexta feira), a empresa requerida efetuou o corte no 

fornecimento do gás encanado, mesmo com a apresentação dos 

comprovantes de pagamento, o que caracteriza interrupção do serviço de 

forma ilegal.. Que pretende seja dada a baixa no referido boleto, bem 

como, requer uma indenização por danos morais no valor pelos 

transtornos sofridos. Como não conseguiu solução administrativa para 

seu problema, embora tenha feito diversas reclamações junto ao 

atendimento da reclamada, mas sem sucesso, requer agora a indenização 

por danos morais pela falha na prestação do serviço, bem como 

declaração de inexistência de débitos. Registre-se ainda que no decorrer 

do trâmite processual houve negativação de seu nome em razão do não 

pagamento dos débitos discutidos em juízo. Requer ainda r 

estabelecimento dos serviços de internet e telefonia, bem como a 

declaração de inexistência de débitos referentes ao período sem serviço, 

e indenização por danos morais. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. No caso vertente, a parte requerente 

alegou a falha no serviço prestado por suspensão indevida dos serviços, 

embora houve o pagamento ordinário das faturas. Verifica-se que a 

suspensão do serviço ocorreu após o pagamento dos débitos. Em que 

pesem as alegações do demandado, restou demonstrada a suspensão em 
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razão do próprio religamento posterior, em cumprimento a decisão. A parte 

ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações e 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a normalidade da prestação dos serviços contratados, 

como alegado em defesa. Logo, não tendo a reclamada apresentado 

nenhuma prova em sua defesa, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, mormente porque houve corte do serviço de 

fornecimento Gás, conforme apurado nos autos com contas pagas, a 

procedência parcial dos pedidos é a medida que se impõe. Observa-se 

que a Reclamante juntou nos autos o comprovante de corte do 

fornecimento de gás, o que ocasionou diversos transtornos, ficando 

alguns dias com a interrupção no fornecimento, fato que, trata-se de um 

SERVIÇO ESSENCIAL, e dano moral in re ipsa, ou seja, independe de 

comprovação, decorrente da falha no serviço prestado pela demandada 

com a interrupção indevida Ademais, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com cobranças indevidas e o 

suspensão fornecimento de gás , e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

à Reclamada, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Verifico ainda que a parte autora também alega como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da suspensão e taxa de religação do gás, tendo 

em vista que não reconhece os débitos, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança, mormente porque sequer contestou os 

protocolos de atendimento apresentados pela parte autora. Ora, a parte 

reclamada é responsável pelo fornecimento o sistema de individualização 

de gás. Ademais, o autor comprova que efetuou o pagamento de forma 

correta, porém o demandado encaminhou avisos de cobranças. Anota 

que, em 26/07/2019, o requerido suspendeu o fornecimento de gás., 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de suspensão 

indevida de fornecimento de gás, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada a suspensão indevida e corte 

de fornecimento de gás, bem como o dano moral puro, não há que se falar 

em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de 

que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Nesse sentido: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA – CORTE DO SERVIÇO – FATURA PAGA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE 

DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço , nos termos do artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trata de concessionária 

de serviços públicos; Configurada está a falha na prestação do serviço e 

o ato ilícito, em razão da ocorrência de corte do serviço mesmo estando o 

autor com as faturas pagas. O valor da indenização por dano moral deve 

ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. 

Recurso parcialmente provido. (N.U 8010171-69.2016.8.11.0022, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 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 da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio e objeto 

de negativação indevida, e ainda, a título de danos morais, CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, 

ratifico a liminar anteriormente concedia nos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007847-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT13329-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007847-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR REQUERIDO: 

DECOLAR. COM LTDA., ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. Proposta por ROGÉRIO RAMOS 

VARANDA JÚNIOR em face de DECOLAR.COM LTDA, e ALAMO RENT A 

CAR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA DA PRELIMINAR DE 

RETIFICAÇÃO POLO PASSIVO: ENTERPRISE HOLDINGS SUPORTE DE 

VENDAS LTDA; A empresa suscita retificação do polo passivo, ante 

incorporação de empresas, conforme Estatuto Social em anexo, a 

Enterprise International Sales, INC., junto da EAN Services, LLC., 

constituíram a sociedade denominada ENTERPRISE HOLDINGS SUPORTE 

DE VENDAS LTDA; REJEITO pedido, posto que o veiculo locado se deu 

junto a empresa ALAMO RENT A CAR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, conforme documentos trazidos autos, o que caracterizou relação 

jurídica existente; DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas 

essas nuances, analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

330, I do CPC. O demandante realizou acordo com a empresa DECOLAR. O 

requerente requer o prosseguimento do feito em relação a empresa 
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ALAMO RENT A CAR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. O autor 

impugnou a contestação alegando que as empresas que fazem parte da 

cadeia de fornecedores respondem de forma solidária pelos danos 

causados. Requer a procedência da lide. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, verifico que o demandante fez acordo com a 

demandada DECOLAR. COM LTDA, no valor de R$ 2.200.00 (dois mil e 

duzentos reais) , protocolado no autos em 21 de novembro; a título de 

indenização por danos morais, objeto da lide. Posto isso, inexiste razão 

para o prosseguimento do feito com relação à suplicada ALAMO RENT A 

CAR LOCADORA DE AUTOMVEIS LTDA, uma vez que se trata de 

responsabilidade solidária, em que há pluralidade de requeridos. Acerca 

do assunto, o artigo 844, §3º, do Código Civil é claro ao dispor: Art. 844. A 

transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, 

ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 1o Se for concluída entre o 

credor e o devedor, desobrigará o fiador. § 2o Se entre um dos credores 

solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros 

credores. § 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, 

extingue a dívida em relação aos co-devedores. Posto isso, verifico que 

inexiste obrigação a ser imputada a empresa ALAMO RENT A CAR 

LOCADORA DE AUTOMVEIS LTDA, pois o acordo celebrado entre o autor 

e a requerida DECOLAR .COM LTDA, pôs fim ao objeto da demanda. 

Nesse sentido: Agravo interno. Decisão monocrática que negou 

provimento ao recurso interposto pelo agravante. Ação de Obrigação de 

Fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais. Plano de 

Saúde. Alegação de falha na prestação de serviços. Acordo firmado com 

a primeira apelante já cumprido. Sentença de extinção, com base no artigo 

269, III, do CPC. Apelação. A autora moveu a ação contra duas rés, 

atribuindo a qualidade de litisconsorte passivo necessário. 

Responsabilidade de natureza objetiva e solidária (artigo 7º e 18, do CDC). 

A homologação de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, 

inviabiliza a cobrança contra o devedor ausente da transação. Recurso 

desprovido. Manutenção da decisão agravada. (TJRJ-APL 

0082322-18.2013.8.19.0002; 23ª Câmara Cível Consumidor; Rel. Maria 

Helena Pinto Martins; Data do Julgamento 20/03/2015). Com isso, a 

extinção do feito, em relação à demandada é medida que se impõe. 

DIANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre o autor e a 

empresa DECOLAR e julgo extinto o feito, com reasolução de mérito nos 

termos do artigo 487, III, alínea B, do CPC. E, ainda, JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem resolução de mérito, em relação à empresa ALAMO 

RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, nos termos do 

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010627-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010627-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO CASTRO DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SERGIO CASTRO DA SILVA em face do 

ITAU UNIBANCO S/A, Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Alega a Reclamante que não 

possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece no valor de R$ 237,56 (duzentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e seis centavos), referente à um suposto contrato n. º 

00002880019515, com data de inclusão em 19/10/2018. Em contestação, 

alega a parte Reclamada que houve contratação dos serviços; parte 

autora possui vínculo com a parte ré, na medida em que é co-titular da 

Conta Corrente nº 19051-5 na Agência nº 0288 contratada por sua 

cônjuge, Sra. Gislene de Azevedo Lima, em 20/12/2013. (doc. anexo - 

PAC - Proposta de Abertura de Conta Corrente / Tela Básica com 

informação da conta), Por solicitação da cônjuge contratante, com a 

anuência da parte autora, foi procedida a inclusão da co-titularidade da 

conta corrente, momento em que o reclamante passou a ser co-titular da 

conta, doravante, conjunta. Assevera que o endereço cadastrado perante 

o Banco Réu coincide com o constante na petição inicial, bem como com o 

comprovante de residência acostado aos autos bem como que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 

teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, embora a parte reclamada tenha trazido aos 

autos apenas “prints de tela”, de forma genérica; não trouxe qualquer 

documento que provasse origem do débito, logo, sem qualquer condão de 

fazer prova a seu favor. Em que pese a requerida alegar que conta é 

conjunta, é que débitos são originados pelos serviços contratados pelo 

autor e sua esposa; Destaco que a requerida colaciona, proposta de 

abertura de conta corrente e adesão, documentos pessoais em nome de 

Gislene de Azevedo Lima, em 20/12/2013; Observo ainda, que não se 

trata de conta conjunta; até mesmo o cadastro para abertura da conta, 

consta como “solteira” e conta corrente individual; não há nome de 

cônjuge autor expresso; razão pela qual não há legitimidade nos 

fundamentos expostos pelo demandado; Não há documentos do autor, 

assinatura de que aderiu ou contraiu os serviços junto a instituição 

financeira apresentada; A toda evidência, o registro do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito efetuado pelo Requerido está revestido de 

ilegalidade. Assim, torna-se INDEVIDA a inscrição do nome do autor no 

registro de restrição ao crédito, porquanto o débito tem origem distinta e 

controversa dos documentos juntados pela demandada. O fato de a 

exclusão ter sido efetuada após a propositura da ação não tem o condão 

de ilidir a sua responsabilidade, pois, como o próprio requerido informa 

contestação; Por fim, resta devidamente comprovado que houve a 

inclusão do nome da Reclamante no Serasa sem a comprovação de que 

existesse qualquer vínculo com a empresa requerida, não fazendo a 

Reclamada qualquer prova contrária, para que eximisse de sua culpa. 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 
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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. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONTA CONJUNTA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE 

CO-TITULAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO – 

OCORRÊNCIA – DANO MORAL – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

– MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.A 

solidariedade existente entre os CO-TITULARES de COnta COnjunta não 

pode ultrapassar a responsabilidade eCOnômica sobre o saldo da COnta, 

de tal sorte que o COrrentista que não deu causa à dívida não pode ser 

penalizado administrativamente em razão desta solidariedade.Assim, 

efetuada a inscrição INDEVIDA, resta caracterizado o ato ilícito e, 

COnsequentemente, a oCOrrência de dano moral in re ipsa.A INDEVIDA 

inserção do nome do COrrentista nos cadastros de restrição ao crédito já 

é suficiente para a caracterização desta espécie de dano, visto que traz à 

vítima desCOnforto, COnstrangimento e uma série de limitações à sua vida 

COmercial.A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz COm a demonstração da existência da inscrição irregular.A 

fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouCO se afastar de seu 

caráter punitivo e pedagógiCO.(N.U 0027797-93.2010.8.11.0041, , 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016) Contudo, 

no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS MORAIS, 

basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, 

além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. 

Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta 

Corte, "não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, e ma-fe de constar outras restrições em nome autor, conforme 

se depara extrato SPC/SERASA; tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 

(três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo ainda como punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência do débito da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e CONDENAR a empresa 

ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, 

disponibilização da negativação e correção monetária a partir da data 

desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008953-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GOMES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008953-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HUGO GOMES PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por HUGO GOMES 

PEREIRA JUNIOR Em desfavor de AGUAS CUIABÁ, ao fundamento de que 

os valores faturados não condizem com a realidade de consumo de água 

do imóvel. 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 bastam para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 
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posta. Mister se faz necessário transcrever as alegações autora: “.......O 

autor alega que possui a matrícula n. 486333-0 e que recebeu faturas com 

valores exorbitantes no período de março a setembro de 2019, que não 

correspondem ao real consumo. Anota que a empresa realizou vistoria no 

local em 07/05/2019 e não constatou irregularidade. Afirma que a empresa 

trocou o hidrômetro em agosto de 2019 e que continuou recebendo 

cobranças abusivas. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de 

interrupção do fornecimento de água relativo aos débitos em discussão e 

a inversão do ônus da prova. Na data de 24/09/2019, foi proferido 

despacho determinando a intimação do autor para emendar a exordial, a 

fim de juntar ao feito o extrato de consumo/pagamento emitido pelo 

demandado.O histórico de consumo demonstra, neste momento, que 

houve aumento da cobrança de água noperíodo de março a setembro de 

2019 em relação às faturas anteriores.Friso que o consumo registrado no 

período de setembro a dezembro de 2018 oscilou entre 53 e 197; Em 

contestação a requerida dispõe que não merece prosperar as alegações 

da parte Autora, pois como restará demonstrado nos autos, a Ré 

procedeu à cobrança, com base no real consumo do serviço, medido e 

lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO fora 

realizada vistoria no hidrômetro e a realização de testes na ligação no 

estabelecimento da parte Autora, não tendo sido verificada nenhuma 

irregularidade no aparelho medidor, e, nesta mesma ocasião constatou-se 

que na residência moram 5 (cinco) pessoas Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, embora possa ser 

reconhecido que houve um aumento gradual no valor faturado – fato 

incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que 

o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte 

da concessionária. É cediço que a ausência de pagamento da fatura 

ocasiona a suspensão do fornecimento de água, assim, embora o 

requerente não tenha comprovado de forma plana a suspensão, é 

necessária a concessão do pedido de restabelecimento do serviço. 

Consta que vistoria realizada em data 07/05/2019, pela AGUAS CUIABA, 

detacado HD em boas condições”lacrado”, posição coreta com 

abastecimento normal de 18Mca de pressão; na residência do autor, foi 

acompanhada pela sra. Claudia,e ficou ciente que havia de acompanhar 

as instalações internas, e que não hvia feio naquele momento; Observo 

também, ,que consta um parcelamento feito pelo autor nas faturas 

apresentadas que firmou acordo perante a concessionária em virtude de 

débitos pendentes. consta que as 18 (dezoito) parcelas deste acordo, 

estão sendo lançadas mês a mês nas faturas do autor, juntamente com o 

valor de seu consumo mensal; Isso porque, a reclamada comprovou 

suficientemente através dos laudos de vistoria e fiscalização in loco, tanto 

do imóvel quanto do hidrômetro instalado, que não ocorreu qualquer erro 

acerca das leituras feitas no hidrômetro da Unidade Consumidora da parte 

reclamante, bem como há o perfeito funcionamento da das instalações 

hidráulicas extramuros, até o cavalete de água. O fato é que houve 

realmente um sutil aumento no consumo pela postulante, a qual pode ter 

origem em diversos fatores, como vazamentos intramuros ou falta de zelo 

no consumo de água. Friso que restou demonstrado pela vistoria in loco, o 

correto funcionamento do hidrômetro e confirmou a leitura, conforme se 

verifica pelos laudos anexados pela defesa. REgistro que houve o 

acompanhamento da Sra. Cláudia na Inspeção. Friso que o requerente 

deixou de impugnar especificamente os fatos indicados na defesa. 

Ademais, destaca-se que os valores cobrados foram superiores aos 

anteriores em DECORRÊNCIA DA PROGRESSIVIDADE DAS TARIFAS, 

progressividade autorizada na legislação e pelo STJ. Ocorre que, a 

concessionária tem o dever de verificar vazamentos até o cavalete, como 

consta na resolução normativa número 05 de 26 de novembro de 2012. 

Ora, como é sabido, mas necessário ressaltar, são muitos os fatores que 

elevam o consumo de água da residência, entre elas a negligência no trato 

com torneiras, mangueiras, tubulações que, se não utilizadas 

corretamente, podem elevar sensivelmente o consumo de um mês para o 

outro. Registra-se a transcrição da defesa: “....Ademais, foi verificada 

eventual ocorrência de vazamentos em seu hidrômetro, cujos resultados 

foram negativos como apresentada na Ordem de Serviço 

supramencionada, devendo destacar que foi informado ao Autor para ser 

feita a vistoria interna por suspeita de vazamento interno, sendo no caso 

culpa exclusiva do proprietário do imóvel Consoante comprovado as 

cobranças foram devidas e a empresa enviou comunicado de aumento de 

consumo orientando o proprietário do imóvel a verificar suas instalações 

internas e realizar reparos de possíveis vazamentos, o que não ocorreu, 

desta forma diante da inadimplência é medida autorizada por lei a 

suspensão do fornecimento e a inclusão do nome no órgão de proteção 

ao crédito. Não há que se falar em ilicitude do corte ou da negativação 

efetuado, pois diante do inadimplemento, inclusive confessado pela autora 

em sua inicial, é devido, e não existia à época do corte nenhuma liminar 

impossibilitando a suspensão no fornecimento de água ao imóvel ou a 

negativação.....” Essa são as razões pelas quais reputo não ter a Ré 

incorrido em violação ou falha na prestação serviços aqui ora 

demandados. Assim, se não há elementos que indiquem problemas no 

hidrômetro, tendo a reclamada apresentado provas suficientes e 

verossímeis para análise da demanda, sendo impossível acolher a 

pretensão da parte autora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

entre as partes, mas restando indevida a revisão das faturas impugnadas. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a medida liminar anteriormente concedida pelo I. Magistrado . Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011563-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT12213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011563-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMERSON ALVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 
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burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

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

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Afasto a preliminar 

de incompetência, tendo em vista que os documentos acostados aos 

autos são suficientes para o deslinde do feito. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais movido por EMERSON ALVES 

em desfavor do BANCO SANTANDER S/A, todos qualificados nos autos. 

O autor alega que, na data de 24/09/2019, compareceu na agencia do 

requerido para efetuar o pagamento de um boleto no valor de R$ 825,25 

com vencimento no mesmo dia. Assevera que o funcionário do 

demandado informou a impossibilidade de efetuar o pagamento, em razão 

da imprescindibilidade da quitação em outra agência bancária. Anota que o 

funcionário recusou a entregar a senha para atendimento. Afirma que, em 

razão da informação, compareceu na agência situada na Praça 

Alencastro e efetuou o pagamento. Ressalta que o gerente da instituição 

financeira informou que inexiste ordem que impossibilitasse o pagamento 

na agência do suplicado. Requereu, em tutela de urgência, o fornecimento 

das gravações das câmaras situadas no setor de atendimento ao cliente, 

filtragem e entrega de senhas, gravações ocorridas em 24/09/2019, no 

intervalo entre 15 e 16 horas. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. 

A tutela de urgência fora indeferida. Passo à análise. Compulsando os 

autos, verifica-se que a reclamada, apesar de devidamente citada, deixou 

de apresentar defesa. Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no 

art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, declaro a reclamada 

REVEL e aplico os seus efeito. Assim, passo a julgar antecipadamente o 

mérito. Anoto que o autor deixou de requerer a produção de provas, 

manifestando pelo julgamento antecipado. Registro que a presunção de 

veracidade dos fatos, decorrente da revelia, não implica consequente 

acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada apenas 

acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada 

na peça de ingresso. No caso, constato que o requerente deixou de 

comprovar a ausência de atendimento do banco requerido,. Friso que o 

próprio autor manifestou pelo julgamento antecipado da lide, restando 

evidente a ausência de interesse em produzir os fatos indicados na 

exordial. A inversão do ônus da prova não afasta o dever de o autor 

comprovar de forma mínima as suas arguições. Importante registrar que, 

ainda que demonstrasse a ausência de atendimento do demandado, 

constato que não alteraria o mérito da demanda, já que não ocorreu dano 

passível de indenização. Friso que o fato se trata de mero aborrecimento 

por ausência de claro prejuízo. Desta forma, não restando caracterizado 

qualquer ato ilícito pela reclamada, tampouco qualquer prejuízo 

experimentado, situação que força a reconhecer a improcedência dos 

p e d i d o s .  N e s t e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1000768-84.2018.811.0004Origem: Juizado Especial Cível de Barra do 

GarçasRecorrente(s): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDARecorrido(s): 

CLEBENILTO PEREIRA DOS SANTOSJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de MoraesData do Julgamento: 11/07/2019E M E N T ARECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA – NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não restando comprovado nos autos 

os fatos constitutivos do direito do AUTOR, nos termos do artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se 

impõe.Reforma da sentença para julgar IMPROCEDENTE a ação. (N.U 

1000768-84.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, 

Publicado no DJE 12/07/2019) Assim, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com resolução de mérito, 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). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004441-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004441-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEORGE JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JEORGE JOSE DA SILVA em face do BANCO 

BRADESCARD S/A, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO De início, a Ré irresigna-se quanto ao documento apresentado 

pelo Autor para comprovação de endereço, o qual encontra-se com 

endereço desatualizado e diferente. A indicação do endereço residencial 

e a cópia da procuração outorgada pelo autor são suficientes para 

preencher os requisitos nominados no artigo 282, II, e no artigo 38, do 

CPC. Hipótese em que prevalece a presunção de veracidade das 

informações prestadas e dos documentos juntados. Nesse peculiar, 

considerando a nova sistemática do direito processual civil, em especial a 

norma fundamental da boa fé preconizada no artigo 5º do CPC/15, e o 

princípio da primazia da decisão de mérito previsto no artigo 6º do aludido 

diploma legal, OPINO por indeferir o pedido de extinção do feito formulado 

pela Ré. Tem-se que a Ré, em contestação, suscitou a possível 

incompetência do juizado, ante a suposta necessidade de realização de 

prova pericial contrato apresentado à defesa. Todavia, entendo que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, 

razão pela qual OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do pedido. DO MÉRITO 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar suscitadas 

pelo Réu, analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que as provas essenciais dos autos são 

documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega a Autora ter sido 

surpreendida com a negativação de seu nome, à pedido do Réu, incluído 

junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido; que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, no valor de R$ 292,96 (duzentos e 

noventa e dois reais e noventa e seis centavos),gerados em tese pelo 

contrato nº 4180500030426000, data 18/12/2017., o que seria indevido, 

posto que desconhece a dívida. Sendo assim, a Autora veio à Juízo 

pleiteando a tutela jurisdicional, justamente para declarar a inexistência do 
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débito, e obter o reconhecimento dos danos morais. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Requerida teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. Oportunizada a conciliação, restando infrutífera . Da 

Contestação a parte Reclamada, alega que parte autora possui vínculo 

jurídico com a instituição financeira desde de 02/04/2017, por meio do 

CARTÃO DE CRÉDITO COMPCARD VISA NACIONAL.; trouxe contrato 

assinado; contendo dados pessoais RG/CPF, com assinatura similar ao do 

documento com a assinatura da parte autora na Inicial: O endereço do 

cadastro do cliente é o mesmo endereço que consta em nome do Autor no 

Serasa; Ressalta a existência de compras em valores e pagamentos 

espontâneos durante longo período, o que descaracteriza de plano a 

atuação de fraudadores; Menciona a parte autora não efetuou o 

pagamento da fatura vencida em 17/12/2017, no valor R$ 95,62 (noventa e 

cinco reais e noventa e dois centavos). DA RESPONSABILIDADE CIVIL O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento num suposto 

débito, cuja origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Requerido, em 

defesa, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de 

adesão, com a devida assinatura do Autor, RG/CPF idêntica à aposta na 

documentação apresentada à inicial, demonstrando que a mesma aderiu 

ao serviço, e que há o vínculo contratual que o legitima na cobrança. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Importante consignar que após a contestação, a Autora deixou de 

impugnar provas trazidas pela reclamada; Assim, a negativação dos 

dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso 

nos autos, no entanto, representa um exercício regular de direito por parte 

do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I 

do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, posto que 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que 

de fato, a Autora contratou os serviços do Requerida, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a turma recursal de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, 

sequer em indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pela Autora. Logo, não há nos 

autos mínima comprovação da alegada falha na prestação do serviço do 

réu, e a prova da contratação trazida nestes autos, por si só, é suficiente 

para afastar a pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autora 

tenta indicar a inexistência de débito devidamente comprovada nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: 

ISSO POSTO, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos 

termos da fundamentação supra: 1. OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial no que tange à declaração de inexistência de 

débito e danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 3. 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009960-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009960-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEUCIR MARIA 

SANTOS DA ROCHA contra LOJAS AVENIDA S/A 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 CPC/15. Alega a reclamante 

que o requerido inseriu seu nome no rol de mal pagadores; no dia 

19/05/2016, a ora Reclamada lançou seu nome no rol de maus pagadores 

por uma cobrança no valor de R$ 326,76, Alega que não possui relação 

jurídica com a empresa. Requer, em tutela de urgência, a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a abstenção de 

cobrança do montante. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. O 

magistrado togado indeferiu a liminar face haver outras restrições em 

nome autor. Tentada a conciliação, a mesma restou infrutífera. Em sede de 

contestação, o Requerida, em síntese, defendeu o consumidor estava 

inadimplente com relação a suas faturas, a Reclamada disponibiliza aos 

seus clientes o CARTÃO CLUB MAIS, motivando a inclusão de seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito; bem como a inexistência de 

danos de ordem moral,. Aduz que após a apresentação dos documentos 

requisitados, e da adesão ao cartão Club+, e não tendo como a Reclamada 

desconfiar de que se tratava de fraude, a fraudadora, em 29/11/2015 

realizou uma compra junto à loja da Reclamada, para pagamento parcelado 

em oito vezes de R$ 94,48 (noventa e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), cada. Consigna-se que, das faturas referentes à compra 

realizada em nome da Reclamante, duas foram devidamente quitadas, de 

modo que não tinha como a Reclamada desconfiar que se tratava de caso 

de fraude, considerando que, nestes casos, não há a realização de 

pagamentos, presumindo-se assim que o caso de tratava de inadimplência 

da autora, e não de fraude cometida por terceiros; Assevera que, a 

afirmação de que a Reclamada não tinha conhecimento da fraude ocorrida 

até a data da efetiva citação deste processo e, tão logo tomou 

conhecimento de que a Reclamante havia sido vítima de fraude, 

providenciou a baixa imediata da restrição junto ao SPC, e de todo o débito 

em nome do Reclamante, conforme comprovantes FUNDAMENTO e 

DECIDO; In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, uma vez que a Autora e Ré se 
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apresentam como consumidora e fornecedora, respectivamente, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames ali contidos, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 

6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de 

comprovar a legalidade de suas condutas. Na esfera da responsabilidade 

civil, vê-se que, inobstante o deferimento da inversão do ônus probatório, 

a Ré não logrou êxito em demonstrar que a sua conduta no lidar com a 

consumidora, obedeceu, totalmente, ao preconizado no CDC, pois, apesar 

da Autora ter reconhecido eventuais atrasos no pagamento das faturas 

do cartão de crédito, comprovou que efetuou os pagamentos, mesmo que 

posteriores, inclusive com a incidência de juros, multa e correção 

monetária. No entanto, não havia qualquer razão de ser de haver o 

lançamento indevido do nome da Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, ao passo que, em assim tendo feito, agiu de maneira ilícita, 

merecendo a responsabilização, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do 

C.C. A requerida, colaciona apenas tela sistêmicas, sem faturas, sem 

contrato de adesão, sem documentos pessoais do autor da contratação 

serviços, restando Incontroverso a negativação do autor no cadastro 

SPC/SERASA; Em assim agindo, também viola a transparência pertinente à 

política nacional das relações de consumo, preconizada no artigo 4º do 

CDC, e, em especial, fere o direito basilar da consumidora de obter 

informação adequada e clara sobre o serviço prestado, consoante exige o 

artigo 6º, II da supra mencionada legislação. Quanto aos danos morais 

propriamente ditos, os mesmos se configuram quando a Autora, apesar de 

nada dever à Ré, teve seu nome negativado de maneira indevida. E essa 

negativação somente deixou de existir após a concessão da liminar à Mov. 

06, aonde o magistrado determinou a exclusão do nome da Autora dos 

bancos de dados cadastrais. Esse comportamento foge da esfera do 

mero dissabor cotidiano, configurando danos na esfera moral que 

merecem a reprimenda. E assim aduz a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – contrato de consórcio – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – obrigação já quitada – fato 

incontroverso – conduta ilícita configurada – DANO MORAL IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO que não atende aos PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – QUANTUM reduzido – RECURSO conhecido e 

parcialmente PROVIDO. 1. Caracteriza conduta ilícita a inclusão do nome 

do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito, quando é 

incontroverso o adimplemento da obrigação. 2. A indevida inserção do 

nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito 

configura dano moral in re ipsa, que ultrapassa o mero aborrecimento. 3. A 

quantia fixada a título de dano moral (R$ 20.000,00) mostra-se 

exacerbada, devendo ser reduzida para R$12.000,00 (doze mil reais), 

montante que satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como 

expiação à parte reclamada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1] Dessa maneira, reconhece-se a existência do dano, sendo o nexo de 

causalidade a própria exposição do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, à pedido da Ré, por débito já adimplido. E, 

demonstrada a culpa do evento no evento danoso, surge o dever de 

indenizar, na forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do 

arts. 186 e 944 e seguintes do Código Civil. Definido o dano moral 

propriamente dito, e a responsabilidade da Ré, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pela Autora. Como se sabe, a 

reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação 

compensatória. E, para o arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, como, também, a situação pessoal da ofendida, a gravidade do 

dano, sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o 

grau da culpa e de seus efeitos. No caso em espeque, analisando todas 

as circunstâncias que refletem no processo, tal como o comportamento da 

Autora e da Ré, e a necessidade do aspecto pedagógico da penalidade, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não corresponda um enriquecimento sem causa da vítima, mas que 

produza na Ré impacto suficiente que a impeça de reincidir no 

comportamento ilícito. DISPOSITIVO: Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, e após analisar as versões fáticas e probatórias de 

ambas, pelos fundamentos outrora apresentados. No MÉRITO, 

comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES para declarar a inexistência de débitos 

entre as parte, determinar a exclusão da restrição no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa no valor fixo de R$ 200,00 (duzentos reais) e 

condenar ao pagamento de indenização por danos moraiski o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente (INPC) a partir desta 

decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da restrição . 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011218-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011218-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

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

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RAFAELA DE SOUZA 

FARIAS BRANDAO ROCHA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão 
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evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência dos consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço 

com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. 

Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do serviço pela 

requerida, consistente no atraso de voo de sua viagem por 

aproximadamente 08 horas, consequentemente, gerando desconforto e 

aborrecimentos. De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega 

que o cancelamento do embarque ocorreu devido ao trafego aéreo e que 

não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não 

trouxe elemento de prova que demonstrasse, de forma hábil, a ausência 

de culpa pelo evento. Assim, o dano moral decorrente do atraso do voo é 

presumido, e a responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição 

e transtornos causados ao passageiro que arcou com o pagamento 

daquele serviço, prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido 

corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO 

POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AOS 

PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar aos 

autores a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do 

artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013667-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO BATISTA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013667-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELIO BATISTA DE SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NELIO BATISTA DE 

SOUZA ALMEIDA em desfavor de BANCO BRADESCO. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação em nome da parte autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 

sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 
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moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) 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$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para: DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes; DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio; E ainda, a título de danos 

morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012562-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO CRISTIANO 

DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Afasto a preliminar suscitada pela Requerida, tendo em vista que extrato 

original e comprovante de endereço não são documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação em nome da parte autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 
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sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) 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$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para: DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio; E ainda, a título de danos morais, 

CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da 

negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011529-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011529-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO REQUERIDO: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

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

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARTHUR YASUHIRO 

KENJI SATO em desfavor de TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência dos consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço 

com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. 

Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do serviço pela 
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requerida, consistente no atraso de voo de sua viagem o que gerou a 

perda de duas conexões, sendo uma em Lisboa e outra em São Paulo-SP, 

gerando atraso por mais de 24 horas, consequentemente, causando-lhe 

desconforto e aborrecimentos. Verifica-se queo demandado atrasou o 

voo do autor, ocasionando a perda de passagem aérea, bem como a falta 

no trabalho. De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega que 

o cancelamento do embarque ocorreu devido à “ordem de comando 

superior” e que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações 

e documentos juntados na inicial. Constatada a falha na prestação do 

serviço, passo a apreciar o pedido de indenização. Por se tratar de voo 

internacional, o dano material é aferido de acordo com as convenções 

internacionais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE 

BAGAGEM - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA - ART. 14 DO 

CDC - CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL - INAPLICABILIDADE - 

VOO DOMÉSTICO - PEDIDOS PROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. É dever da companhia aérea zelar pela 

integridade do passageiro, bem como dos seus pertences. Caracteriza 

defeito na prestação do serviço, passível de reparação pecuniária, nos 

termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o extravio definitivo 

de bagagem pela companhia aérea. O dano moral decorrente do 

descumprimento do dever de entrega da bagagem ao passageiro em seu 

destino final é in re ipsa. As Convenções de Varsóvia e Montreal se 

aplicam tão somente ao transporte aéreo internacional . (N.U 

0038935-81.2015.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 22/05/2018) A Convenção de Montreal estabelece que: 

Artigo 19 – Atraso O transportador é responsável pelo dano ocasionado 

por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não 

obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por 

atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que 

eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi 

impossível, a um e a outros, adotar tais medidas. Com isso, deverá o 

demandado arcar com o ressarcimento da quantia de R$ 167,15, em razão 

da remarcação e gasto com uber. O fato descrito nos autos é passível de 

indenização por danos morais, visto que atingiu a aflição e ocasionou 

transtornos ao autor. Anoto que o dano moral decorrente do atraso do voo 

é presumido. Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO 

ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. 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. Além disso, deve a Requerida ser condenada ao pagamento 

de R$ 167,15 relativos aos danos materiais suportados, conforme 

comprovadamente acostado à inicial. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar aos autores a título de danos morais, a importância de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como o valor de R$ 167,15 a título de 

danos materiais, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos 

termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007233-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007233-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABRAHAM KHALIL WIHBY REQUERIDO: BANCO ORIGINAL 

S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

ABRAHAM KHALIL WIHBY em desfavor de BANCO ORIGINAL S/A com 

pedido de reparação por dano extrapatrimonial decorrente de bloqueio 

indevido de conta bancária. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O 

Requerente afirma que o Reclamado bloqueou a sua conta corrente, não 

permitindo que o mesmo realizasse operação bancárias. A hipótese 

desafia a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto, a complexidade de atos que encerram 

as transações efetivadas por meio de cartão de débito/crédito bem como 

os mecanismos de controle que se estabelece entre os próprios 

fornecedores denotam que tais pessoas são as que detém condições 

técnicas adequadas para produzir as provas necessárias. Mesmo com a 

possibilidade de inversão do ônus da prova e com a imposição que 

decorre do disposto no Art. 373, II, do Código de Processo Civil, a 

reclamada não trouxe aos autos qualquer documento capaz de retirar a 

ocorrência do ato ilícito, tampouco argumentos que justificassem o ato 

combatido. No caso dos autos, o banco demandado limitou-se a negar a 

ocorrência de ilicitude, quando realizou o bloqueio da conta de titularidade 

da parte autora, mencionando que seriam problemas sistêmicos. Ocorre 

que, restou demonstrado o bloqueio pelo banco reclamado, 

desacompanhado de qualquer notificação prévia, tampouco autorização 

expressa do correntista. Registro que os documentos acostados pelo 

demandado são insuficientes para afastar o bloqueio indevido, uma vez 

que são genéricos e, ainda, produzidos de forma unilateral. O 
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ordenamento jurídico brasileiro aponta no sentido de que aos credores 

cabe o direito inarredável de ter seu crédito satisfeito, mas também indica 

que aos devedores deve ser protegido o direito de saldar suas dívidas 

com dignidade, sem humilhação ou coerção. Observa-se que o banco 

buscou pagamento de seu crédito através de meio inidôneo. O suposto 

depósito em duplicidade na conta da parte autora não justifica os meios 

coercitivos empregados pela ré. Assim, a conduta noticiada ostenta 

potencial ofensivo à direito da personalidade da parte reclamante, a qual 

faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, 

visto que se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente 

experimentando sensações que não podem ser consideradas mero 

aborrecimento corriqueiro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

BLOQUEIO DE VALOR EXISTENTE NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA QUE O 

BANCO ASSIM PROCEDESSE. AGIR ILÍCITO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não merece reforma 

a decisão hostilizada. O autor, ora recorrido, demonstrou que teve o valor 

de R$ 3.501,84 bloqueado pelo demandado em sua conta corrente. O réu, 

por sua vez, não negou que tenha efetuado a retenção de tal quantia, 

alegando que há empréstimos pelo autor não adimplidos. Ainda que 

houvesse algum débito do correntista, o bloqueio só se justificaria se 

houvesse expressa autorização do autor para que a instituição financeira 

assim procedesse. Todavia, o banco réu não demonstrou ter sido 

autorizado a bloquear valores do autor. Por isso, conclui-se, tal como a 

sentença, que o bloqueio realizado se deu de forma ilícita.. Assim sendo, 

privado o consumidor de recurso que lhe é necessário para o próprio 

sustento, conclui-se configurados os danos de ordem moral, sendo 

adequado o montante arbitrado em R$ 3.000,00, observados os propósitos 

compensatório, punitivo e pedagógico. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007369333, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 31/01/2018) 

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente 

capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos 

necessários á configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar 

o quantum. Nesta senda, 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tornar definitiva a decisão que concedeu o pedido de urgência e 

DETERMINOU O DESBLOQUEIO integral da conta salário corrente 434994-6 

agência 0001, bem como CONDENAR a reclamada a pagar para a parte 

autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e assim 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012917-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012917-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA GUEDES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por FERNANDA GUEDES DE SOUZA em face de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A onde alega o Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alegam a Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Primeiramente afasto a preliminar de 

desmembramento de ações, tendo em vista que tratam-se de pedidos 

diversos, motivo pelo qual podem seguir seu tramite normalmente. Afasto 

ainda a preliminar de incompetência, haja vista que os documentos 

acostados são suficientes para o deslinde do feito. A parte autora requer 

a inversão do ônus da prova. 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. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 
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da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Assim, defiro 

a inversão do ônus em favor do Autor. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que não reconhece o débito 

oriundo da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. Em defesa a Reclamada demonstrou que a 

reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser atestado 

pelos documentos trazidos com a defesa, especialmente, Proposta de 

abertura de conta e demais serviços devidamente assinados, bem como 

cópia dos documentos pessoais. Ademais, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso e a 

parte autora confirmou a assinatura. Nesse sentido: EMENTA RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ? 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

? JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS ? AUSÊNCIA DO AUTOR NA 

AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE ? AUSÊNCIA MOTIVADA PELA 

JUNTADA DE CONTRATO ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA ? SENTENÇA 

MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência 

de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que 

houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo 

inadimplemento.Havendo a juntada de contestação antes da audiência, a 

qual fora instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por 

evidente que a ausência em audiência foi motivada por tais fatos, visando 

a extinção do processo e fugir das sanções decorrentes da litigância de 

má-fé.Diante da ausência em audiência motivada pela juntada do contrato, 

cuja relação fora negada, resta comprovado que houve movimentação da 

máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e 

legal.Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial 

e condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012098-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012098-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

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

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por CRISTIANO 

DOS SANTOS BARBOSA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, onde alega o Reclamante que não 

possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alegam a Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a preliminar 

suscita, tendo em vista que o prazo prescricional incide a partir da ciência 

e não da data da negativação. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 
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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. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. 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. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que 

os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens de 

telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não provam que a Autora 

teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, tem-se que a Ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. O art. 186 do CC dispõe 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 mesmo Codex: “Aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de 

indenizar. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. No caso dos autos o dano moral 

subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu 

direito de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. 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 auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "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 está 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). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente às dívidas em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO 

a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010123-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY LEAL DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010123-93.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ROSEMARY LEAL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento do mérito, pois as 

provas nos autos são suficientes para solução da lide, sendo dispensada 

a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS proposta por 

ROSEMARY LEAL DA SILVA em desfavor ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão 

parcial à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora alega que a energia elétrica de sua Unidade Consumidora sofreu 

oscilações na energia elétrica, tendo sua geladeira e notebook queimado, 

buscou atendimento junto à concessionária reclamada, tendo feito 

diversas reclamações, conforme protocolos informados, mas sem 

sucesso. Com isso, requer indenização por danos morais e materiais. 

Ocorre que estamos diante de clara relação consumerista e, diante da 

verossimilhança das alegações do autor, bem como devido à sua notória 

hipossuficiência, determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar o equilíbrio da relação 

processual. Partindo destas premissas e diante das provas produzidas 

pelas partes, tenho que os fatos alegados na inicial restaram 

comprovados, isso porque, diante da patente falha na prestação do 

serviço, verifica-se que a parte reclamante teve que entrar em contato 

diversas vezes com a reclamada solicitando o conserto de sua geladeira, 

conforme protocolos de atendimento que junta na inicial. Logo, restou 

demonstrado que a reclamante teve que percorrer verdadeira via crucis 
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com diversos telefonemas (protocolos administrativos comprovados) ao 

Serviço de Atendimento da Reclamada para que realizassem o quanto 

antes o atendimento ao aparelho danificado, o que foi iniciado por 

prepostos da reclamada, mas sem qualquer desfecho para a 

consumidora. Ademais, os laudos técnicos comprovaram que o defeito 

decorreu de sobrecarga elétrica, ocasionando a queima das peças, o que 

corrobora com as arguições do autor. Assim, a falha na prestação do 

serviço a restou devidamente comprovada, já que incontroverso. Em 

razão da ausência de contestação dos fatos, restou demostrada a falha 

na prestação de serviço por falta de reparação do aparelho. Com isso, o 

autor comprovou o fato constitutivo de seu direito através dos 

documentos acostados que demonstram que o dano ocasionado aos 

produtos decorreu de descarga elétrica e oscilações da energia. Ademais, 

não é prudente reconhecer que o fato não tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor, haja vista que a parte autora passou a conviver 

transtornos devidamente comprovados. Logo, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na falha da prestação do serviço, o dano moral e nexo 

causal. Neste sentido: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. QUEIMA DE 

APARELHOS OCASIONADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA FRENTE AO CONSUMIDOR. É 

devida a reparação dos danos causados pela queda no fornecimento de 

energia elétrica quando o dano e o nexo causal se encontram 

devidamente demonstrados. Sentença de primeiro grau mantida por seus 

fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71000806240, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr 

Mattana Ramos, Julgado em 21/09/2005) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71000806240 RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de 

Julgamento: 21/09/2005, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2005) Ademais, é certo que é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade, ressaltando que a falha ocorreu por falta de 

cuidados nos procedimentos realizados pela Reclamada. Portanto, os 

fatos são incontroversos e a ação impende ser, de plano, julgada 

procedente sendo desnecessário efetuar maiores fundamentações, nos 

termos do artigo 20, da Lei nº 9.099/95. 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). 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 da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento à parte reclamante, da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais e o valor de R$1.650,00 

(mil seiscentos e cinquenta reais) a título de dano material, ambos 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 405 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Processo Número: 1010462-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010462-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

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

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por CAMILA 

CARLA DA SILVA SOUZA em face de VIVO S.A. onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alegam a Reclamada 
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que houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 

teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Afasto a 

preliminar suscitada pela Requerida, tendo em vista que extrato original 

não é documento indispensável à propositura da ação. 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. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Assim, defiro a inversão do ônus em favor do Autor. 

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. Logo, a 

parte Ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese 

alegue que o débito é legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a 

serem pagas e lançou o nome da parte Autora em órgãos de proteção ao 

crédito foi a Reclamada. Neste sentido : EMENTARECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

REJEITADA ? DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS ? ALEGAÇÃO 

DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA ? AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ? 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES ? 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO ? DANO MORAL CONFIGURADO ? 

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL ? SENTENÇA 

MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 17 do Código de 

Processo Civil para postular ou ser demandado em juízo é necessário que 

haja legitimidade.A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica 

de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é 

aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a 

quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.Diante da 

comprovação de que os descontos em folha de pagamento se deram, 

também, por parte do Recorrente inegável sua legitimidade passiva, ainda 

mais porque prevalece a responsabilidade objetiva e solidária dos que 

integram o mesmo grupo econômico.Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.A 

contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato 

escrito ou do áudio oriundo de ?call center? e, no caso, não houve a 

juntada de qualquer documento que comprove a existência de relação 

jurídica entre as partes, de modo que os descontos no benefício do INSS 

devem ser restituídos e o dano moral ser indenizado.O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade assim como o dano material comprovadamente 

s o f r i d o . S e n t e n ç a  m a n t i d a . R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( N . U 

1002816-24.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem 

que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens 

de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não provam que a 

Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, tem-se que a Ré 

não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 186 do CC dispõe 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 mesmo Codex: “Aquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de 

indenizar. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. No caso dos autos o dano moral 

subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu 

direito de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. 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 auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "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 está 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). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Confirmo eventual tutela concedida 

neste feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012072-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 
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obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

MARCIO JOSE DA SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER com 

pedido de reparação por dano extrapatrimonial decorrente de bloqueio 

indevido de conta bancária. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O 

Requerente afirma que o Reclamado bloqueou totalmente o valor existente 

na sua conta-salário, tão logo houve o depósito de sua remuneração pelo 

empregador. Aduz que a requerida estaria realizando o estorno do valor 

de sua bolsa estágio depositada em duplicidade, motivo pelo qual foi 

impedido de movimentar sua conta para pagamentos e gastos ordinários. 

A hipótese desafia a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a complexidade de atos 

que encerram as transações efetivadas por meio de cartão de 

débito/crédito bem como os mecanismos de controle que se estabelece 

entre os próprios fornecedores denotam que tais pessoas são as que 

detém condições técnicas adequadas para produzir as provas 

necessárias. Mesmo com a possibilidade de inversão do ônus da prova e 

com a imposição que decorre do disposto no Art. 373, II, do Código de 

Processo Civil, a reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

capaz de retirar a ocorrência do ato ilícito, tampouco argumentos que 

justificassem o ato combatido. No caso dos autos, o banco demandado 

limitou-se a negar a ocorrência de ilicitude, quando realizou o bloqueio da 

conta de titularidade da parte autora, sem sequer se dar ao trabalho de 

apresentar alguma justificativa para este Juízo. Friso que inexiste qualquer 

indício de que bloqueio ocorreu por ordem judicial, visto que o extrato 

juntado ao feito informa a ausência de localização de bens do autor no 

Sistema Bacenjud. Ademais, a tentativa de bloqueio judicial foi em maio de 

2019, porém o bloqueio, objeto da lide, se refere ao mês de setembro de 

2019. Assim, restou demonstrado o bloqueio pelo banco reclamado, 

desacompanhado de qualquer notificação prévia, tampouco autorização 

expressa do correntista. O ordenamento jurídico brasileiro aponta no 

sentido de que aos credores cabe o direito inarredável de ter seu crédito 

satisfeito, mas também indica que aos devedores deve ser protegido o 

direito de saldar suas dívidas com dignidade, sem humilhação ou coerção. 

Observa-se que o banco buscou pagamento de seu crédito através de 

meio inidôneo. O suposto depósito em duplicidade na conta da parte autora 

não justifica os meios coercitivos empregados pela ré. Assim, a conduta 

noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da parte 

reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, 

inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. BLOQUEIO DE VALOR EXISTENTE NA CONTA DO AUTOR. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR 

PARA QUE O BANCO ASSIM PROCEDESSE. AGIR ILÍCITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não merece 

reforma a decisão hostilizada. O autor, ora recorrido, demonstrou que teve 

o valor de R$ 3.501,84 bloqueado pelo demandado em sua conta corrente. 

O réu, por sua vez, não negou que tenha efetuado a retenção de tal 

quantia, alegando que há empréstimos pelo autor não adimplidos. Ainda 

que houvesse algum débito do correntista, o bloqueio só se justificaria se 

houvesse expressa autorização do autor para que a instituição financeira 

assim procedesse. Todavia, o banco réu não demonstrou ter sido 

autorizado a bloquear valores do autor. Por isso, conclui-se, tal como a 

sentença, que o bloqueio realizado se deu de forma ilícita.. Assim sendo, 

privado o consumidor de recurso que lhe é necessário para o próprio 

sustento, conclui-se configurados os danos de ordem moral, sendo 

adequado o montante arbitrado em R$ 3.000,00, observados os propósitos 

compensatório, punitivo e pedagógico. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007369333, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 31/01/2018) 

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente 

capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos 

necessários á configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar 

o quantum. Nesta senda, 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR O DESBLOQUEIO INTEGRAL DA CONTA 

SALÁRIO/CORRENTE nº 01.097263.9, Agência 4407 e Cartão Magnético 

do Santander, bem como CONDENAR a reclamada a pagar para a parte 

autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e assim 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011870-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011870-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCINEIA GOMES REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUCINEIA GOMES em desfavor de EDITORA 

GLOBO S/A. Em análise aos 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 
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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, 

o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

requerente alega ter contratado a assinatura das revistas comercializadas 

pela Ré, mediante o pagamento de 12 vezes no valor de R$ 44,89. 2. 

Relata que após o término do contrato a Ré o renovou sem o seu 

consentimento. Sustenta ter solicitado o cancelamento do contrato, 

contudo, sem êxito. Com isso, requer a condenação da requerida ao 

ressarcimento do valor pago de R$ 1.077,36, bem como indenização por 

danos morais. A Requerida não traz nada de novo em sua peça de 

defesa, nenhum documento que a exima de sua responsabilidade, 

alegando como fato constitutivo do seu direito, a ilegalidade das 

cobranças, sendo que deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque a parte reclamada não apresentou nenhum documento 

que justificasse a legitimidade das cobranças lançadas após o pagamento 

pelos serviços. Menciona a Requerida que haveria a renovação 

automática do contrato, todavia o e-mail enviado pela Autora no dia 

26/04/2018, o que não fora impugnado pela Requerida, restou claro que 

aquela requereu devidamente cancelamento, todavia a empresa Requerida 

continuou a cobrar indevidamente. Portanto, o ressarcimento em dobro é 

medida que se impõe. Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do 

seu ônus probatório. O art. 186 do CC dispõe 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 mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, 

de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. 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 auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "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 está 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). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento a titulo de danos 

materias no importe de R$ 1.077,36 desde a data do efetivo desembolso, 

bem como CONDENO, ainda, a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019762-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019762-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI REQUERIDO: WLADYS ROBERTO FREIRE DO 

AMARAL SENTENÇA VISTOS Trata-se de Ação de Indenização movida 

por ANDREIA NUCIA DE MARCHI em desfavor de WLADYS ROBERTO 

FREIRE DO AMARAL, todos qualificados nos autos. A requerente aduz 

que figurou no polo passivo nos autos n. 0016831-21.2015.811.0001, que 

tramitou no Oitavo Juizado Especial Cível desta Comarca, movido por 

Gleiny Leticia da Cruz. Assevera que estava acometida por doença grave 

no momento em que fora instruída a comparecer perante o Poder 

Judiciário. Alega que o demandado deixou de observar a sua função, 

causando prejuízo, em razão da transação realizada com a autora no 

processo no momento em que estava sob cuidados médicos. Aduz que o 

Magistrado homologou o acordo e recusou o pedido de desbloqueio do 

saldo remanescente em sua conta bancária. Requer o recebimento do 

pedido, a citação do demandado, bem como a ciência do Ministério Público 

sobre os autos. Pleiteia, ao final, a condenação do demandado à 

indenização por danos morais materiais no valor de R$ 15.568,44 (quinze 

mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), 

atualizado, o encaminhamento da cópia à Corregedoria do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que os fatos indicados na exordial não 

atingem em tese os princípios da imparcialidade, da isonomia, do devido 

processo legal, que norteiam o Código de Processo Civil. Ressalto que, 

para ocorrer o erro do Agente Público, necessária a comprovação da 

vontade de prejudicar alguém, se beneficiar ou na existência de erro 

técnico grave, o que não se vislumbram de início, razão pela qual deixou 

de determinar a ciência do Ministério Público e a remessa para a 

Corregedoria do Estado de Mato Grosso. Como se não bastassem tais 

considerações, verifico que o demandado não possui legitimidade para 

figurar na presente demanda, conforme o Tema do Recurso Repetitivo 

construído pelo Supremo Tribunal Federal: Tema 940-STF: Decisão: O 

Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 940 da repercussão geral, 

deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Não participou, 

justificadamente, da votação de mérito, o Ministro Gilmar Mendes. Em 

seguida, por maioria, acolhendo proposta do Ministro Ricardo 

Lewandowski, fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, 

da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público 

deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado 

prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do 

ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo ou culpa”, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz 

Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. 

Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. 

Presidência do Ministro Dias Toffoli. O agente público age em nome do 
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Poder Público, de forma que não são imputáveis os atos praticados no 

exercício da função. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

MOVIDA CONTRA A MAGISTRADA POR ATOS JURISDICIONAIS. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA CONTRA O ENTE 

PÚBLICO. I) O Juiz, como agente público, somente pode ser 

responsabilizado pelo Estado em ação regressiva, e não em demanda 

proposta diretamente pelo lesado. II) Tratando-se de ato praticado no 

exercício da função típica jurisdicional, o entendimento dominante na 

doutrina e na jurisprudência é de não aplicação da responsabilidade 

objetiva, mas sim da subjetiva, exigindo-se, ainda, a verificação do dolo ou 

fraude no agir do Magistrado, conforme o art. 49 da LOMAN e o art. 143 

do NCPC. III) De qualquer modo, aquele que sofre dano em razão do 

exercício da atividade jurisdicional ou em virtude de erro judiciário 

praticado pelo Estado-Juiz, deve ajuizar a pretensão indenizatória 

diretamente contra o Estado lato sensu, descabendo incluir o Magistrado 

no pólo passivo da lide. PRECEDENTES DO STF E DO TJRS. Sentença que 

extinguiu o feito, ante a ilegitimidade passiva, mantida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076285527, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado 

em 01/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076285527 RS, Relator: Catarina Rita 

Krieger Martins, Data de Julgamento: 01/03/2018, Décima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2018). Registro que, por 

se tratar de questão de ordem pública, deve ser analisada de ofício pelo 

Magistrado. Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a ilegitimidade passiva do requerido e, 

por corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Determino o cancelamento da 

audiência de conciliação. Após o trânsito em julgado, proceda-se o 

arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005556-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI (EXECUTADO)

SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO BRESCOVICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ 1005556-19.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS DOS LAGOS Advogado do(a) EXEQUENTE: RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - MT16215-O EXECUTADO: LUCIANO LUIS BRESCOVICI, SANDRA 

PROFETA CARDOSO BARRETO BRESCOVICI SENTENÇA VISTOS Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL formada pelas partes acima 

indicadas. O exequente informou que realizou acordo para quitação do 

débito, requerendo a extinção do feito, bem como eventuais baixas de 

restrição em nome do executado e liberação de valores eventualmente 

constritos. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do credor merece prosperar, visto que informou 

a ausência de interesse em prosseguir com a demanda. O Enunciado n. 90 

do FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de desistência no 

Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de litigância de 

má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade 

praticada pelo credor. Posto isso, a concessão do pleito é medida que se 

impõe para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do Código 

de Processo Civil. Ressalto que não houve a constrição de bens, razão 

pela qual deixo de apreciar o pedido. No que tange ao pedido de exclusão 

do nome dos órgãos de proteção ao crédito, constato que não houve 

decisão determinando a restrição, conforme documento anexo. Assim, 

deixo de apreciar o pleito. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE AS PARTES PARA CIÊNCIA DESTA DECISÃO. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021207-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN SALDANHA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021207-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EVELYN 

SALDANHA BECKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANA 

FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021208-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON BENEVIDES GUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021208-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WELINGTON 

BENEVIDES GUEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGUENEY 

ALVES DOS REIS POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021217-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTES DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021217-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

MONTES DE NOVAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021218-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERMINO SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021218-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CAIO FERMINO 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO VITOR REGINATO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011353-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON JUNIOR COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005631-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE JANAINA RAMIRES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003307-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERISVONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021230-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA PAULA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021230-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENITA PAULA 

DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007968-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007133-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDJON PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007758-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA REGINA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008633-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID XAVIER AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021246-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021246-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ROBERTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021249-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021249-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

PAULA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021262-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021262-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007660-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO E SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007412-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL MACEDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO OAB - BA12994 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010671-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NOGUEIRA PARANAGUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003560-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do alvará expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015831-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA DE ARAUJO SOLON VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 
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Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1015831-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

709,45 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: VICTORIA DE ARAUJO 

SOLON VASCONCELOS CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014053-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ HOSHINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ANTONIO DA TRINDADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LIZ HOSHINO 

Endereço: AVENIDA PARAGUASSU, 299, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78065-085 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1014053-22.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 19.200,88 ESPÉCIE: 

[MULTA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MULTA DE 10%, 

Despesas Condominiais, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LIZ 

HOSHINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA, KARYME PARADA PEDROSA REQUERIDO: REINALDO 

ANTONIO DA TRINDADE CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006444-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, 

JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1006444-85.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.605,22 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE DE 

SANDRO NERY FERREIRA REQUERIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA CUIABÁ, 

17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012940-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)
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BOLIVIANA DE AVIACION - BOA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ARTUR 

BARROS FREITAS OSTI Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1836, Jardim Aclimação, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-280 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1012940-33.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.315,95 ESPÉCIE: [ACIDENTE AÉREO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

REQUERIDO: BOLIVIANA DE AVIACION - BOA, KONTIK FRANSTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004176-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Endereço: AVENIDA DOM 

BOSCO, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-065 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1004176-58.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.521,04 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE CONTRATOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO 

DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS 

DE ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: APARECIDO DE OLIVEIRA 

TRINDADE CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021322-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021322-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SUNAMITA 

FARIA LARA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006907-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA JESUS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007491-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MARTA FELICIANO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021328-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIELE SOARES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021328-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEICIELE 

SOARES DA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021329-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021329-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GELSON CRUZ 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006325-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME RICARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009381-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021342-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021342-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO 

PAULO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRLEY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021349-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BITAR FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT2542-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021349-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO BITAR 

FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOHAMAD RAHIM FARHAT 

POLO PASSIVO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS 

TRANSPORTADORES URBANOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003092-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021350-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DYANA MARA OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021350-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DYANA MARA 

OLIVEIRA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005028-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021355-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021355-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PORFIRIO 

GONCALVES BOTELHO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO, 

SILVANA DA SILVA TOLEDO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005952-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SANDRA 

RODRIGUES Endereço: AVENIDA BOSQUE DA SAÚDE, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-070 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1005952-93.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 37.480,00 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SANDRA RODRIGUES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

REQUERIDO: CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009543-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1009543-63.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.332,55 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: JOCIENE RODRIGUES DE 

SOUZA CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004039-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: AVENIDA JOSE PEREIRA DA SILVA, N° 

60, 60, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT 

- CEP: 78237-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1004039-76.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 86,18 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

TURCATO REQUERIDO: ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA CUIABÁ, 17 

de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021360-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOURDAN FIGUEIREDO RONDON FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021360-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOURDAN 

FIGUEIREDO RONDON FLORIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007662-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016057-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

JOELSON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1016057-32.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.025,16 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: SHEILA CRISTINA 

RIBEIRO DA SILVA, JOELSON ALVES DA SILVA CUIABÁ, 17 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012704-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CRISTIAN VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012458-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANI MONACO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH MOREIRA LIMA VERDE TEIXEIRA (EXECUTADO)

KARINE MIRIELLE PIOVESAN MOREIRA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010842-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA CONCEICAO LIBANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006222-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE CRISTINA DE PINHO SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005487-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FARIAS DUARTE (EXECUTADO)

WILLIAN FARIAS DUARTE (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013172-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013810-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DO OURO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLEMENTE HEISE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

MORADA DO OURO II Endereço: RUA VINTE E DOIS, S/N, Quadra 36, 

MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-754 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1013810-78.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.144,25 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

CONDOMINIO MORADA DO OURO II ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RICARDO ARRUDA DE LEMOS EXECUTADO: ELIANE CLEMENTE HEISE 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012848-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012986-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PACOT METTELUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014987-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURCILENE MINOT (REQUERIDO)

ANA PAULA MINOT DA SILVA LACERDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012841-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008419-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011386-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TOMAZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012634-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004132-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011980-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011928-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES DO ESPIRITO SANTO FERREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA OAB - MT23302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011632-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAFFNY CAROLINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008990-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZDAYARA PERES NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA do inteiro teor da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005729-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEBRANTZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013040-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA LENCONE PERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041230-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA MARIA ARRUDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012358-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007582-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE MORAES 91883490120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013572-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING CHINA CUIABA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DO CARMO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SHOPPING 

CHINA CUIABA LTDA - ME Endereço: TRAVESSA CORONEL POUPINO, 
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917, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-600 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013572-59.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 24.360,00 ESPÉCIE: 

[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

SHOPPING CHINA CUIABA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OTACILIO PERON REQUERIDO: VALTER DO CARMO DE AMORIM 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011894-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011703-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014154-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CARVALHO BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011330-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENTO ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014262-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016815-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009280-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS GOVEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003335-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMITED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015145-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELI REJANE SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005785-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BENEDITO 

BATISTA DE OLIVEIRA Endereço: RUA FLORIANO FIGUEIREDO, 359, 

NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-305 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1005785-76.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005785-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005785-76.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010970-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO PAULO 

MORAES DOS SANTOS Endereço: AVENIDA TUIUIÚ, 10, CPA IV, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010970-95.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.040,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOAO PAULO MORAES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON FERREIRA 

NUNES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010970-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 

3355, 3355, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 3355, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-923 Senhor(a) BANCO 

DO BRASIL SA: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1010970-95.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.040,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DIEFERSON FERREIRA NUNES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - MT14258-S CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009139-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RENATA GALDINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

MAYARA MARTELLI OAB - MT27246/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CRISTIANE 

RENATA GALDINO Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 450, Condomínio Via 

Ipiranga, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-035 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1009139-12.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: CRISTIANE RENATA GALDINO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, MARINE 

MARTELLI, MAYARA MARTELLI REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 630 de 700



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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009139-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RENATA GALDINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

MAYARA MARTELLI OAB - MT27246/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1384, 4 

andar, parte A, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-001 

Senhor(a) PAGSEGURO INTERNET LTDA: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, 

conforme DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009139-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

INTERESSADO: CRISTIANE RENATA GALDINO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, MARINE MARTELLI, MAYARA 

MARTELLI REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A CUIABÁ, 

17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DERLI ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78010-040 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1003483-74.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: JOSE 

DERLI ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL AUGUSTO 

SOUZA MELLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DERLI ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE DERLI 

ROSA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 32, Condomínio Belvedere, 

JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1003483-74.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOSE DERLI ROSA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005704-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FABIO 

RODRIGO DE SOUZA RAMOS Endereço: RUA AMÉRICO SALGADO, 425, - 

ATÉ 591/592, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-415 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1005704-30.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 920,31 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: FABIO RODRIGO DE SOUZA 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005704-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA 

Manoel dos Santos Coimbra, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-040 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1005704-30.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 920,31 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: FABIO RODRIGO 

DE SOUZA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011304-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011269-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ROBERTO GOMES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021413-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE APARECIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021413-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEICE 

APARECIDA NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004742-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003631-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009293-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA ELOIZA DE ASSIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016212-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINHA GONCALINA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO Endereço: RODOVIA EMANUEL 

PINHEIRO, S/N, RESIDENCIAL MONACO, PARQUE DAS NAÇÕES 

INDIGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-799 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1016212-35.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.679,89 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO 

RESIDENCIAL MONACO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRA 

VEIGA BERTAIA EXECUTADO: SANTINHA GONCALINA DE CAMPOS 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015422-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZENILDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IZENILDO 

TEIXEIRA DA SILVA Endereço: dos Lírios, 06, Residencial Paiaguás II, 

QUADRA 02, Residencial Paiaguás II, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-260 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1015422-51.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IZENILDO TEIXEIRA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004457-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MENDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IZABEL 

MENDES BARBOSA Endereço: RUA PETROLINA, 28, QUADRA 05, 

PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-340 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1004457-14.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

IZABEL MENDES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR 

MULLER COUTINHO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA CUIABÁ, 

17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004457-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MENDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhôa 

Rodrigues, 1000, 1000, Tamboré, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 

06543-900 Senhor(a) SKY BRASIL SERVICOS LTDA: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004457-14.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

IZABEL MENDES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR 

MULLER COUTINHO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 
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Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013346-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIDE DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IVAM 

EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR Endereço: E, 33, RESIDENCIAL COXIPO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-310 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013346-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.618,04 ESPÉCIE: [TÍTULOS DE CRÉDITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: IVAM 

EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAM 

EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: JUCINEIDE DE SIQUEIRA 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008288-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY BARBOSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSIMEIRY 

BARBOSA DE ARRUDA Endereço: Rodovia Palmiro Paes de Barros, 15, 

QUADRA 01, Parque Cuiabá, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-295 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1008288-70.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ROSIMEIRY BARBOSA DE ARRUDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008288-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY BARBOSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ALPHAVILLE 
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INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a) BANCO 

BRADESCARD S.A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008288-70.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: ROSIMEIRY BARBOSA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE ROCHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: PAULO EDUARDO 

PRADO - MT0016940S CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016991-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (REQUERENTE)

FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA LÚCIA 

RICARTE Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 

1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Nome: FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE 

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, apto 801, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016991-87.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.225,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ANA LÚCIA RICARTE, 

FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANA LÚCIA RICARTE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014331-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORMATO IMAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GUIA PEREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO PEREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FORMATO 

IMAGENS LTDA - ME Endereço: RUA TRAÇAIA, 410, Sala 01, JARDIM 

PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-200 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1014331-23.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 841,05 ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, ESPÉCIES DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

FORMATO IMAGENS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES EXECUTADO: LUIZ ALBERTO PEREIRA DE 

FRANCA, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MORAES CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014715-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAINNA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

WILLIAN CESAR JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WILLIAN 

CESAR JORGE Endereço: RUA F, 35, Quadra 04, Residencial Solar da 

Chapada, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: LAINNA DE 

ALMEIDA RONDON Endereço: RUA F, 35, Quadra 04, Residencial Solar da 

Chapada, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014715-83.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [TRANSPORTE AÉREO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

WILLIAN CESAR JORGE, LAINNA DE ALMEIDA RONDON ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021423-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021423-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KELCILENE DA 

SILVA ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

GATTASS PESSOA JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37468 Nr: 3585-35.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira Viana E Viana Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS LESSA DA SILVA - 

OAB:15.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan W. da Costa 

Oliveira - OAB:MT 13953, THEMIS LESSA DA SILVA - OAB:15.355/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA NO RAZO LEGAL APRESENTAR EM 

CARTÓRIO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONFORME ACORDADO 

EM AUDIÊNCIA.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021295-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021295-09.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: KELCILENE 

DA SILVA ALBUQUERQUE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DETRAN 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar aos autos 

comprovante de endereço atualizado, no prazo 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002772-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002772-06.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO D OLIVEIRA 

GONCALVES PREZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para manifestar acerca da prescrição, 

matéria sobre a qual o Juiz poderá reconhecer de ofício, nos termos do 

art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Com 

ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001281-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LUZIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Extrai-se da petição inicial, no que se 

refere aos pedidos, a inexistência de pedido de tutela provisória. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006851-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012095-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.O processo encontra-se com sentença transitado 

e m  j u l g a d o  e  i n e x i s t e  r e q u e r i m e n t o  p e n d e n t e  d e 

apreciação.Arquive-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito”OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON JOAO FERNANDES RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, reconhece-se a ilegitimidade 

passiva da autarquia DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – 

DETRAN/MT, e em razão da incompetência territorial absoluta para julgar a 

ação proposta contra o réu remanescente (MUNICÍPIO DE PONTES DE 

LACERDA- MT), EXTINGUE-SE o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito.Renata Mattos Camargo de PaivaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, 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, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037929-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES MIRANDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000629-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR KNORR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Vistos, etc.As partes foram devidamente intimadas 

do retorno dos autos da Turma Recursal e nada 

manifestaram.Arquive-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIANA DE CAMPOS BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002821-47.2018.8.11.0001 INTERESSADO: ELIANA DE CAMPOS 

BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Cuida-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS que promove ELIANA DE CAMPOS BORGES em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a restituição, em dobro, do valor pago 

e condenação do requerido em título de danos morais. Afirma, em síntese, 

que possuía débito inscrito em dívida ativa, relativo à IPTU do imóvel de sua 

propriedade localizado na Rua João Carlos Pereira Leite, nº 550, bairro 

Araés, nesta capital e, na data de 30/01/2018, dirigiu-se a sede da 

prefeitura para negociação. Na ocasião foi atendida pelo estagiário 

Henrique Martins de Souza, que informou que o débito poderia ser 

liquidado à vista pelo valor de R$ 1.551,22 (mil quinhentos, cinquenta e um 

reais e vinte e dois centavos). A requerente alega que concordou com o 

pagamento à vista e, portanto, o estagiário Henrique gerou uma guia de 

pagamento denominada Documento de Arrecadação Municipal – DAM que 

foi liquidada no dia 31/01/2018, conforme documentos elencados no id. 

16934327. Aduz que no mês de abril de 2018, dirigiu-se novamente a 

prefeitura da capital, desta vez, no intuito de requerer a emissão do carnê 

de IPTU 2018 do imóvel, todavia, foi surpreendida com a informação de 

que os débitos anteriores continuavam pendentes, pois a requerente havia 

sido vítima de fraude perpetrada pelo estagiário Henrique e o valor pago 

por intermédio do boleto bancário não havia sido repassado a prefeitura 

de Cuiabá. Seguindo orientação do mencionado servidor e no intuito de 

auxiliar a investigação do inquérito policial nº 057/2018/DEFAZ/MT, a 

requerente lavrou Termo de Declarações junto à Delegacia Fazendária/MT 

(id. 16934326). Citada, a parte requerida não compareceu na audiência de 

conciliação, todavia, apresentou contestação. Assim, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Inicialmente, cumpre esclarecer que o réu, pessoa 

jurídica de direito público, responde objetivamente pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É sabido que a 

responsabilidade objetiva poderá ser afastada em alguns casos 

específicos, quando não comprovado o dano ou o rompimento do nexo 

causal. Assim, o ente público responde objetivamente pelo ilícito praticado 

pelo agente público no exercício da função ou em razão dela, nos termos 

do art. 37, § 6º, da CF, no entanto, é necessária a comprovação do nexo 

causal entre o ato e o dano, ou seja, a fraude deve, satisfatoriamente, 

estar comprovada pela parte requerente, o que ocorreu no presente caso. 

Isso porque, os elementos constantes dos autos evidenciam de forma 

nítida, que trata-se de boleto fraudado e que foi gerado por servidor 

municipal no exercício de suas funções. Está claro ainda, que a 

requerente efetuou o seu pagamento dentro do prazo de seu vencimento, 

e, não tendo a requerida cumprido com o ônus da prova que lhe cabia, 

deve responder objetivamente pelos danos materiais causados à 

requerente em razão da má prestação do serviço público. Todavia, 

indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se à 

fazenda pública as disposições do CDC. No tocante aos danos morais, 

não observa-se a sua configuração, mas sim dissabor, desconforto ou 

contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e 

atividades cotidianas. Ressalte-se que o dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão a 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. O Jurista Carlos 

Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, 

afirma: “Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com 

razão, que só se deve reputar 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 desequilibro em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no 

ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” Insta salientar o 

posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela Jurisprudência pátria 

no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano moral, como se vê: 

“A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer 

contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a 

chamada ‘indústria do dano moral’.” (REsp 504639/PB; Recurso Especial 

2002/0174397-4) Destarte, no caso em tela, não verifica-se nenhuma 

lesão aos bens jurídicos acima mencionados, uma vez que a requerente já 

encontrava-se em débito com a fazenda pública e inscrita em dívida ativa, 

fato este que afasta a ocorrência do alegado de dano moral. Quanto à 

atualização, o índice utilizado na correção monetária será pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA-IBGE) de acordo com a LC 

043/1997), a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte 

requerente para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a restituir a 

importância de R$ 1.551,22 (mil quinhentos, cinquenta e um reais e vinte e 

dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo Índice de Preços 

ao Consumidor Ampliado (IPCA-IBGE) desde o desembolso e juros de mora 

equivalestes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021344-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZINHO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021344-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZINHO LEMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

FERRAMOSCA NETTO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021345-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIMAR ALVES ZOPPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB - RO1529 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PIMENTA AGUIAR OAB - RO7233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021345-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EUZIMAR ALVES 

ZOPPI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO, 
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FERNANDO CESAR PIMENTA AGUIAR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021351-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021351-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BERNARDETE 

APARECIDA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

FERRAMOSCA NETTO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010269-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA VICENCIA DA MERCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE NASCIMENTO DE MERCE OAB - 079.997.711-04 (PROCURADOR)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1010269-14.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: ESPÉCIE: [SAÚDE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: PAULINA VICENCIA DA MERCE 

Endereço: GNERAL IRINEU DE SOUZA 54, 54, PRAÇA DA REPÚBLICA 101, 

DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-970 Nome: FELIPE 

NASCIMENTO DE MERCE Endereço: GAL IRINEU DE SOUZA, 54, DQ DE 

CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: Estado 

de Mato Grosso Endereço: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, s/n, Rua Desembargador Carlos Avalone, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Nome: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

PRAÇA ALENCASTRO 158, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-906 DESTINATÁRIO(S): PAULINA VICENCIA DA MERCE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S), ACIMA 

DESCRITA(S), do inteiro teor da r. sentença, a seguir transcrita, e/ou 

vinculada com acesso disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. SENTENÇA: Vistos, etc.Dispensa-se o 

relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009).Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência” proposta por PAULINA VICENCIA DA MERCE contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ para viabilizar a 

sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).A liminar foi 

deferida e cumprida.Citadas, as partes reclamadas apresentaram 

contestação.Passa-se ao julgamento.Rejeita-se a alegação de falta de 

interesse, uma vez que restou comprovado que o pronunciamento 

jurisdicional é tanto útil quanto necessário ao paciente, que dependia de 

tratamento em UTI para manter-se vivo. Ademais, a transferência da 

requerente para a UTI ocorreu em cumprimento da decisão liminar.Quanto 

à alegação de ilegitimidade passiva do município, rejeita-se, pois, é cediço 

o dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso 

à saúde para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da 

igualdade. Ademais, por se tratar de responsabilidade solidária entre os 

entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer deles 

para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor à escolha do 

demandado.Superadas as preliminares arguidas, passa-se ao mérito.O 

ente público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção 

da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo 

direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo 

dever do Estado e de relevância pública tais serviços, não se podendo 

isentar da obrigação que lhe cabe. Até porque negar ao paciente a 

utilização de medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia, 

transferência para UTI ou de insumos, é o mesmo que desconsiderá-la 

como pessoa humana. Ressaltando que se trata de direito fundamental à 

saúde, e dever do Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas 

que visem à redução de doenças, à proteção e à recuperação da 

saúde.Dessa feita, cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito 

no caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe 

compete (TJ/MT AI 54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 

03/03/2015).No caso em exame, observa-se do relatório médico que a 

requerente necessita da transferência para unidade de Terapia Intensiva, 

uma vez que esta com quadro de alteração motora e pneumonia 

avançada, situação que gerou broncoaspiração e taquidisoneia (água no 

pulmão), se encontrando internada na sala vermelha do Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá, correndo risco iminente de morte, conforme laudo 

assinado pela Dr. Alexandre K. L. Togoe, CRM nº 7357 (ID. 18593741).O 

parecer do NAT informa que “é considerada grave devido o alto risco de 

óbito. há urgência para o caso, pois há risco de vida para a paciente” (id. 

19455075).Assim, resta comprovado que, por conta de tal quadro clínico, 

necessita ser imediatamente transferida para UTI, sendo confirmada a 

necessidade pelo laudo médico juntado aos autos e ratificado pelo NAT.O 

direito à saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ:ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 

12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n.Quanto à gradação de obrigações, nas 

causas que versam sobre direito à saúde, à responsabilidade é solidária 

entre as três esferas de governo, o que permite a propositura da ação 

contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção 

do interessado.Por fim, em vista do contexto fático, revoga-se a multa 

diária aplicada na decisão liminar, posto que esta tem caráter coercitivo e 

não indenizatório e, sua consagração, só irá agravar as finanças públicas 

e será um ônus a mais a ser suportado por toda sociedade. É, portanto, 

medida excepcional, a ser analisada diante do caso concreto e 

circunstâncias.Ante o exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR os 

requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer de viabilizarem a 

transferência do paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para dar 

suporte ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus 

das partes reclamadas, e mediante avaliação de risco específica para 

transferência pela equipe que atualmente assiste a paciente e autorização 

médica da unidade na qual se encontra internada caso se apresente 

viável, e respeitando o teto do juizado. E, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC/2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 
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GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.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. 

Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023514-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CARDOSO PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021374-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE GUARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021374-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENICE GUARIM 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, 

VANDERLEI BIANCHINI POLO PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504871-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINA MARQUES DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504871-85.2015.8.11.0041 AUTOR: CELESTINA MARQUES DA SILVA E 

SILVA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

embargos declaratórios opostos pela parte autora contra sentença que 

extinguiu o processo de cobrança de URV, sem julgamento do mérito. 

Argumenta que a decisão padece de omissão por não ter suscitado 

conflito de competência já que o processo veio declinado do juízo comum 

fazendário. Com razão a embargante. Embora seja incompetente este 

Juízo a hipótese é de se suscitar conflito de competência e não extinguir o 

processo, pois o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública foi o que 

determinou a remessa. Destarte, RECEBE-SE E ACOLHEM-SE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do art. 1.022, inciso II, 

do CPC/2015, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para tornar sem efeito a 

decisão de extinção do processo sem resolução do mérito por 

incompetência absoluta e suscitar conflito de competência em face do 

Juízo da 5ª vara de Fazenda Pública, passando-se a ter a seguinte 

redação: “Cuida-se de ação de cobrança de diferença salarial decorrente 

da conversão de cruzeiro real para URV (Lei n. 8.880 de 27/5/1994), que 

foi encaminhada ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento 

da decisão declinatória de competência (Id. 462449), proferida pelo Juízo 

da 5ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, cuja decisão teve como 

fundamento a Resolução n. 004/2014 do Tribunal Pleno do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada no dia 31 de março de 2014 

no Diário da Justiça Eletrônico nº. 9266. No entanto, verifica-se que já foi 

reconhecida, em mais de uma oportunidade, a incompetência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para o julgamento dessas ações tanto pela 

Turma Recursal Única quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos: São precedentes o RI nº 281/2015 

(julgamento 14/07/2015 – Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes) 

e o RI nº 1536/2014 (julgamento 16/12/2014, Rel. Dr. Hildebrando da Costa 

Marques), na Turma Recursal Única: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE URV. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 

NECESSIDADE DE APURAR O QUANTUM DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. PRELIMINAR ACOLHIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo complexidade 

no objeto da prova a ser produzida, o Juizado Especial é incompetente 

para processar e julgar a demanda (Enunciado nº. 54 do FONAJE e STJ 

em RMS 30170/SC). O reconhecimento da competência ou da 

incompetência do Juizado Especial não deve levar em consideração 

apenas o valor atribuído à causa, mas, principalmente, a eventual 

complexidade na produção da prova ou na apuração do valor que seria 

devido, se houver necessidade de realizar a denominada liquidação da 

sentença. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012).Se o STJ e o TJMT 

reconhecem ser imprescindível a realização da liquidação de sentença 

para apurar eventual valor devido de indenização a servidor público, pela 

diferença de URV, o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa, 

pois não pode haver decisão ilíquida. Recurso conhecido e provido.”(TJMT 

– Turma Recursal Única - RI – 281/2015, data de julgamento 14/07/2015 – 

Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes). Especificamente sobre a 

cobrança de URV, no dia 04/02/2016, a Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, julgou o Conflito de 

Competência n.º 118752/2015, suscitado por SEBASTIANA 

VASCONCELOS DO AMARAL em face do JUIZO DA QUINTA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA e DO JUIZO DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, que resultou no seguinte 

acórdão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE 
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O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE - 

POSSBILIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDA JURISDIÇÃO - 

PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA QUE 

VISA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DE SUPOSTOS 

EQUÍVOCOS OCORRIDOS QUANDO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO 

REAL EM URV- NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA CONFIGURADA - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO 

ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA. "É regra que o conflito negativo de competência é suscitado 

pelos juízes que se dão por incompetentes para o julgamento da mesma 

causa. Quando, entretanto, a parte postula perante ambos os Juízos e os 

dois extinguem o feito, se dando por incompetentes, sem, no entanto, 

suscitarem o conflito, há evidente violação ao princípio da inafastabilidade 

da jurisdição, o que justifica seja o conflito postulado pela parte, admitido, 

mesmo tendo natureza consultiva". (CC 114037/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 16/10/2015). O 

processo no juizado especial é regido pelos princípios da celeridade, 

informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam 

dilação probatória intensa. (TJ/MT – Conflito de Competência nº 

47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgamento 

05/12/2013)" (Conflito de Competência nº 113619/2014, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, 

Julg. 07/05/2015). Portanto, os precedentes jurisprudenciais supracitados 

demonstram a incompatibilidade do processamento e julgamento da 

presente ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual o 

reconhecimento da incompetência absoluta é medida que se impõe. 

Havendo, pois, decisão declinatória de competência pelos juízos da 5ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e do Juizado Especial 

da Fazenda Pública de Cuiabá, imperioso seja suscitado o conflito negativo 

de competência, conforme determina o CPC/2015. Ante o exposto, 

reconhece-se e declara-se a incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA para processar a presente ação e SUSCITA-SE O 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 5ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo 

único do art. 66 do Código de Processo Civil/2015. Publicada no sistema 

PJe. Intime-se”. Registra-se que a matéria relativa à competência em 

processo que exige liquidação de sentença é objeto do IRDR 85560/2016 

(0085560-68-2016.811.0000), cujo feito está na iminência de ser julgado 

pelo Tribunal de Justiça, sendo certo que essa decisão irá vincular todos 

os processos. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028564-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO REIS DE MENEZES OAB - RJ162449 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/05/2019 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038774-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE:Ante o exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido, 

na obrigação de fazer de viabilizar a transferência do paciente para um 

leito de Unidade hospitalar do SUS que disponha de condições técnicas 

para dar suporte ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo 

e ônus das partes reclamadas, e mediante avaliação de risco específica 

para transferência pela equipe que atualmente assiste a paciente e 

autorização médica da unidade na qual se encontra internada caso se 

apresente viável, e respeitando o teto do juizado. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

L e i g a ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  4 0 ,  d a  L e i  n º 

9.099/95.Publ ique-se.Int imem-se.Cuiabá, data regis t rada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020453-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIO LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020453-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IRENIO LIMA FERNANDES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos, etc. Trata-se de ação na 

qual a parte autora postula a declaração de nulidade de infrações de 

trânsito por ausência de notificação e suposto erro quanto à identificação 

de condutor, bem como que a determinação para que o DETRAN/MT 

suspenda, provisoriamente, a aplicação da penalidade que resultou na 

suspensão do direito de dirigir. O requerente alega que não foi 

devidamente notificado no curso do processo que resultou a imposição da 

sanção, pois realizou a transferência dos veículos antes da prática das 

infrações bem como realizou a identificação dos reais infratores. São as 

seguintes as infrações que o autor pleiteia a declaração e nulidade, por 

suposta ilegitimidade: “Ao final, conceda procedência da ação, para 

confirmar definitivamente a liminar, se deferida, com a declaração de 

nulidade dos Autos de Infração nº AAA0644902, AAA0808394, 

E430146499, F430265275 e F430301495, assim como do Processo 

Administrativo” Desse modo, passa-se a identificação e correspondência 

das infrações indicadas pela parte autora que resultaram na somatória de 

32 pontos descritas, conforme descreve a Portaria 303/2016. Quanto à 

infração F430301495, de 27/05/2015, relativa ao veículo OAZ0555 

(camioneta Santa Fé), verifica-se que o autor não comprovou que tenha 

realizado a identificação do condutor, mormente porque os documentos 

acostados no id. 27287294 referem-se a autos diversos, quais sejam F43 

0296575, F43 0296219, F43 0296587, F43 0296588. De igual modo, não há 

comprovação de que tenha sido realizada a comunicação de venda, 

providência aparentemente inviável pela ausência de assinatura do 

comprador no Documento Único de Transferência – DUT acostado. No que 

concerne às infrações E430146499, AAA0808394 e F430265275 (veículo 

placas OBQ 8467), descritas na Portaria n.º 303/2016, ocorridas aos 

23/05/2015, 10/02/2015 e 24/04/2015, respectivamente, não consta 

nenhum documento nos autos que demonstre a identificação do condutor. 
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No tocante ao auto n.º AAA0644902, que integra o rol da Portaria n.º 

303/2016 (veículo placas EAK 5032), vê-se que há nos autos 

comprovante de pagamento da comunicação de venda, de 27/05/2015, e 

DUT assinado por comprador e vendedor, aos 22/04/2015, portanto, não 

se vislumbra a possibilidade de suspensão haja vista que a infração que 

atribui ao requerente 5 pontos negativos foi registrada aos 28/10/2014, 

portanto antes do negócio jurídico comprovado. Nesse contexto, não se 

identifica, à primeira vista, nulidade que permita imediatamente e sem a 

oitiva da parte contrária suspender os efeitos do ato por suposta 

ilegitimidade da anotação quanto ao condutor. No mais, quanto à alegação 

de ausência de notificação, diante da presunção e legitimidade dos atos 

administrativos deve-se facultar a resposta do réu para oportunizar a 

comprovação da regularidade mormente porque consta dos autos a dupla 

expedição da notificação para o endereço do autor, compatível com o 

indicado na preambular e na procuração. Assim, notifique-se o 

representante judicial da autarquia requerida para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos, especialmente cópia do 

processo administrativo e comprovantes de notificação. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001061-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001061-29.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVIA MARA LEITE 

CAVALCANTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a juntada de documento novo (id 26765308) intime-se o 

executado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos para a sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM ANTUNES FERRAZ SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

NEMESIO CALIXTO DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) .Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

LeigaSENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016524-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD OAB - MT9913/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da parte requerida e EXTINGUE-SE o processo 

na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.enata Mattos 

Camargo de PaivaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001853-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA ELISA BORGES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) .Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito.Haiana Katherine Menezes FollmannJuíza 

LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Transitada em 

julgado, arquive-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021178-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BARBOSA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021178-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIANA BARBOSA 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 

1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como 

determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão 

determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal Superior, que 

se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação da 

ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ProAfR no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] 

CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a 

seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao 

rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a 

tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que 

tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro 

Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Og 

Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, 

Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do processo, 

divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena 

Costa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021124-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021124-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARILEIDE DA SILVA MAIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Pretende a parte autora a concessão de tutela 

provisória que determine ao requerido a modificação na forma de 

descontos relativos a retenção de imposto de renda, os quais alega que 

estão incidindo de forma equivocada haja vista que a parte autora é 

pensionista e portadora de doença grave e incapacitante. O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Nessa fase de cognição sumária, não exauriente, não se verificam os 

requisitos próprios à concessão da tutela pretendida porque incide na 

hipótese a vedação descrita no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, que prevê: 

“Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal”, e a prevista no § 3º, do mesmo artigo que determina: “Não será 

cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. 

Considera-se, ainda, o risco de irreversibilidade da medida. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se o(s) requerido(s) para que traga aos 

autos documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos 

termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009877-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009877-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Pretende a parte autora a concessão de tutela 

provisória que determine ao requerido a modificação na forma de 

descontos relativos a retenção de imposto de renda e contribuição 

previdenciária, os quais, segundo alega, estão incidindo de forma 

equivocada haja vista que a parte autora é aposentada, portadora de 

doença grave e incapacitante, portanto, detentora de direito à isenção. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Nessa fase de cognição sumária, não exauriente, não 

se verificam os requisitos próprios à concessão da tutela pretendida 

porque incide na hipótese a vedação descrita no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, que prevê: “Não será cabível medida liminar contra atos do 

Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de 

natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”, e a prevista no § 3º, do mesmo artigo que determina: “Não 

será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da 

ação”. Considera-se ainda o risco de irreversibilidade, mormente porque a 

doença apresentada pela parte autora não integra o rol taxativo da Lei 

7.713/88. Precedente vinculante do STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.116.620 - BA (2009/0006826-7) – Recurso Especial Representativo da 

Controvérsia – Art. 543-C. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela provisória. Dispensa-se a audiência de conciliação Cite-se e 

intime-se o(s) requerido(s) para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009 e conteste no prazo de 30 dias. Com a contestação intime-se 

a parte autora para impugnar, no prazo de 15 dias. Após conclusos para a 

sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000361-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO(A))

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000361-87.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SUELI AMANCIO REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013762-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIACICA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013762-67.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIACICA GONCALVES RÉU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002978-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVANILDO JUNIOR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002978-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JUVANILDO JUNIOR GOMES 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000529-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ASSIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000529-89.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO DE ASSIS SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000522-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000522-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOHNNY TAYLOR SOUSA E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001885-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001885-22.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSINEI PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Cuida-se de “Ação de Cobrança do Terço Constitucional 

Retroativo c/c Obrigação de Fazer” proposta por ROSINEI PEREIRA DA 

SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ na qual pleiteia o 

recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias que é previsto aos servidores professores, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento desta 

ação. Citado, o requerido não compareceu a audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Rejeita-se o pedido e a 

impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora relata que é 

professora da rede municipal e o regime jurídico deste prevê a fruição de 

45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a administração pública 

considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço 

constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não 

percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, dos últimos cinco 

anos. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA 

DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo 

teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, 

nestes termos: Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo 

exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) 

dias para professores, de acordo com ocalendário sendo: a) quinze dias 

no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta 

dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. 

Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento 

adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de 

solicitação: Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos 

Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um 

terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Parágrafo 

único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto 

neste artigo. Assim, o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir 
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sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de 

professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias, sendo 

30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. Portanto, se 

a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o 

período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso que a 

requerente tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza 

aumento de vencimentos de servidor público. Contudo, é indevida a 

incorporação por ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia). A respeito dessa 

previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o 

pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. 

Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR 

À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS 

DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017.) (grifei) No mesmo 

sentido: Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Desse modo, com esteira na jurisprudência do TJMT e 

considerando que houve o pagamento para a parte reclamante do terço 

constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, é devido o terço 

constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos períodos de 2014 a 

2018, uma vez que assiste direito aos professores o recebimento do terço 

constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não cabendo 

ao ente público restringí-la ao período de trinta dias. Ressalta-se, ainda, 

que a PORTARIA Nº 687/2016/GS/SME não pode afastar o direito 

concedido na Lei Complementar nº 220/2010 que dispõe sobre a Lei 

Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Diante 

do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR a parte reclamada no pagamento do 

terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela 

parte reclamante referente aos períodos de 2014 a 2018, acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção 

monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001101-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON MOREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001101-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WELTON MOREIRA DA ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por WELTON MOREIRA DA ROCHA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento de 06 (seis) meses de férias regulamentares e 

8/12 de férias proporcionais do período aquisitivo incompleto (04/11/2009 

a 09/07/2010), no montante atualizado de R$ 37.597,87 (trinta e sete mil, 

quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos). Citado, o 

requerido não compareceu a audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, eis que se trata 

de ação de cobrança de valor específico sem necessidade de liquidação 

posterior, mormente após o julgamento do IRDR nº 85560/2016. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É 

cediço que as férias geram direito a conversão em pecúnia quando não 

usufruídas durante o vínculo, tendo em vista que, o servidor público 

aposentado, não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito 

da Administração. Ademais, as razões deduzidas pelo requerido na peça 

contestatória não são capazes de desconstituir os fundamentos e 

documentos apresentados com a inicial, porquanto, o Supremo Tribunal 

Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento 

do direito à indenização pelas férias não gozadas de servidor, por motivo 

de interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito. A propósito: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO 

GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “não 

ofende a Lei Maior o deferimento de indenização a servidor aposentado, 

por férias não gozadas durante o período de atividade” (RE 285.323-AgR, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (RE 226139 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 

DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015)” O requerente noticia que, 

apesar de requerer administrativamente o pagamento das férias, o 

requerido não efetuou o pagamento até o momento (id. 20047045). Consta 

dos autos que o requerente está aposentado desde 09/07/2010, conforme 

Certidão nº 105/DGP-4/13/PM/MT (id. 20046323, pág. 3), bem como não 

usufruiu e não converteu em espécie 06 (seis) meses de férias referentes 

aos períodos de 1993/1994, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002, 

2004/2005, 2005/2006, e 8/12 de férias proporcionais referente ao período 

de 2009/2010 (id. 20047045, pág. 3). Deste modo, o requerente faz jus à 

percepção em espécie pela não utilização das referidas férias, 

constituindo a única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de 

direito adquirido, devendo incidir juros a partir da citação. Ante o exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR o requerido a pagar 06 (seis) meses de férias referentes 

aos períodos 1993/1994, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005, 

2005/2006, e 8/12 de férias proporcionais do período 04/11/2009 a 

09/07/2010, no valor de R$ 22.490,07 (vinte e dois mil, quatrocentos e 

noventa reais e sete centavos), a ser acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo 

IPCA-E, da data do cálculo (14/03/2016), respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERACINEY DA SILVA LEITE ZAGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002524-40.2018.8.11.0001 INTERESSADO: VERACINEY DA SILVA LEITE 

ZAGO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de uma ação de cobrança proposta por VERACINEY DA SILVA 

LEITE ZAGO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a 

declaração ao direito de incorporação permanente da verba relacionada 

ao desvio de função ao seu subsídio mensal, bem como o pagamento da 

diferença salarial entre os cargos de Auxiliar Administrativo e Técnico 

Legislativo desde a data em que foi suprimida em 03/2011, até a data que 

for declarado o direito de incorporação, correspondente ao valor 

aproximado de R$ R$ 46.706,55 (quarenta e seis mil setecentos e seis 

reais e cinquenta e cinco centavos) e, ainda, a condenação do requerido 

ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Citada, a parte requerida deixou de comparecer 

a audiência de conciliação, contudo, apresentou contestação. DECIDO. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Segundo consta 

na inicial, a requerente é servidora efetiva municipal no cargo de auxiliar 

administrativo nível fundamental (Recepcionista Legislativo) e, em 

dezembro de 2002 (Portaria 064/2002, id. 16147678) foi regulamentado o 

desvio de suas funções, passando a desempenhar atividades do cargo 

de técnico legislativo nível médio, para atender necessidade de 

excepcional interesse público e, inclusa verba “desvio de função” em sua 

remuneração mensal. Alega que, em 03/2011, de forma repentina e 

unilateral, a administração pública suprimiu a verba de desvio de função. 

Comprova que requereu por intermédio do Processo Administrativo nº 

10-062-2013, id. 16147744, a incorporação permanente da referida verba, 

bem como o pagamento da diferença da remuneração entre o cargo de 

auxiliar administrativo e técnico legislativo correspondente a verba “desvio 

de função” que lhe foi suprimida. A decisão administrativa reconheceu à 

requerente o direito ao recebimento da diferença salarial desde 03/2011 

(quando a verba foi suprimida) até a data em que a requerente estivesse 

desempenhando as funções e, determinou o imediato retorno da 

requerente ao seu cargo de origem, id. 16147744, pág. 07. A Portaria nº 

034/2013, id. 16147747 e 16746826, pág. 38, tornou sem efeito a Portaria 

nº 064/2002 (que concedeu a regularização do desvio funcional da 

requerente), a partir de 01/05/2013. É inconteste que o desvio de função é 

contrário ao que preconiza a Constituição Federal, implicando em clara 

burla ao instituto do concurso público. A jurisprudência é no sentido de 

que o servidor em desvio de função tem apenas e tão-somente o direito ao 

recebimento das diferenças dos vencimentos, sem quaisquer direitos a 

promoção, reenquadramento ou incorporação, a exemplo do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ: (...) 2. É pacífico o entendimento dessa Corte no 

sentido de que, reconhecido o desvio de função, conquanto não tenha o 

servidor direito a ser promovido ou reenquadrado no cargo ocupado, tem 

ele direito às diferenças vencimentais devidas em decorrência do 

desempenho de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado. Súmula 

378/STJ. ... (AgRg no REsp 1143621 / RS, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma, DJE 10/04/2014). (grifei) Nos autos, o Relator ressaltou: 

“Quanto ao mérito, disse e repito que, consoante reiterada jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, o servidor público que, em desvio de 

função, presta atividade diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi 

investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de 

perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de 

se gerar locupletamento indevido em favor da Administração”. Segundo 

consta nas fichas financeiras colacionadas aos autos, a requerente 

recebeu verba relacionada à “função gratificada” de 01/2001 a 12/2004 e 

percebeu verba a título de “desvio de função” no período de 12/2002 a 

02/2011, conforme Portaria acima mencionada e pleiteia a incorporação da 

verba “desvio de função”. Restou ainda comprovado nos autos que a 

requerente manteve-se em desvio de função até a publicação da Portaria 

nº 034/2013 em 01/05/2013. O requerido não impugnou adequadamente o 

direito invocado, por intermédio de comprovantes de pagamento, não 

desconstituindo os fundamentos e documentos apresentados com a 

inicial. Sendo assim, faz jus à requerente ao recebimento do valor 

correspondente a diferença salarial entre o vencimento do cargo de 

auxiliar legislativo e o de técnico legislativo de 03/2011 (quando a verba foi 

suprimida) até a data em que desempenhou a função de técnico legislativo 

em 01/05/2013. A estabilidade financeira pretendida pela parte requerente 

extinguiu-se com a Lei Complementar 93/2003, a qual regulamenta a 

carreira dos servidores públicos municipais, senão vejamos: Art. 193 Fica 

extinta no serviço público municipal a estabilidade financeira e respectiva 

incorporação prevista na Lei nº 2.642 de 26 de dezembro de 1.988 e suas 

modificações. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) enfrentou a 

matéria: (...) A designação de servidor público, para exercer função 

distinta do seu cargo, tem caráter precário e pode ser revogada a 

qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e 

oportunidade da Administração. “É inconstitucional toda modalidade de 

provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 

concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra 

a carreira na qual anteriormente investido.” (Súmula nº 685 do STF). (MS, 

52262/2011, Des.Juracy Persiani, Tribunal Pleno, DJE 25/06/2013) (grifei) 

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 685, que diz 

ser “inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao 

servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado 

ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 

anteriormente investido.”, e Súmula Vinculante 43 que diz, “É 

inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 

investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu 

provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 

investido.” In casu, não houve a violação a dispositivo legal, porque a 

requerente se encontrava em desvio de função e tinha pleno 

conhecimento de que estava apenas designada, logo, a qualquer momento 

poderia ser reconduzida às funções do cargo de auxiliar administrativo 

para o qual foi aprovada em concurso público. Destarte, as funções 

exercidas pela parte requerente eram distintas do cargo para o qual tomou 

posse, como noticiado na inicial, posto que exercia atividades que exigiam, 

inclusive, outro nível de escolaridade. É despiciendo qualquer tentativa em 

demonstrar que a requerente possuía qualificação para o desenvolvimento 

das atividades que fora designada em desvio de função (conclusão em 

curso de bacharelado em história e 02 cursos em especialização), id. 

16147681, pág. 02, uma vez que não se discute se o servidor em desvio 

de função possui condições de exercer o cargo, mas sim o fato de estar 

exercendo função distinta daquela para a qual prestou concurso público. 

Para tanto, a determinação dada à requerente, por intermédio da Portaria 

nº 034/2013, para retornar ao cargo de auxiliar administrativo encontra 

amparo legal, sem gerar o suposto direito de incorporação salarial ou 

estabilidade financeira. Por fim, a requerente alega que a abrupta exclusão 

da verba de desvio de função dos seus vencimentos mensais lhe causou 

danos morais. O TJ/MT, ao enfrentar matéria sobre pedido de danos 

morais em virtude de exoneração de cargo, ao ser verificada acumulação 

ilícita de cargos, entendeu pela impossibilidade da indenização: (...) A 

Administração Pública pode, segundo o poder de autotutela a ela 

conferido, retificar ato eivado de vício que o torne ilegal. Sendo 

comprovada a cumulação ilícita de cargos públicos, correta a decisão que 

solicitou a exoneração da servidora, não havendo que se falar em danos 

morais, devendo ser mantida a sentença que rejeitou os pedidos 

postulados. Conforme o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, 

caberia a recorrente provar que foi ameaçada e coagida a requerer a 

exoneração de um dos cargos que exercia no Estado, o que não o fez. 
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(...) (Ap, 21137/2010, Des.Evandro Stábile, Terceira Câmara Cível, DJE 

02/06/2010) (grifei) No caso, inexiste a conduta antijurídica, culposa ou 

dolosa. Assim sendo, não se pode considerar como lesiva a ação da 

autoridade administrativa, posto que seu agir está em acordo com o 

próprio dever administrativo, situado não na esfera discricionária do 

administrador, mas no âmbito da própria atividade vinculada, motivo pelo 

qual não há que se falar em indenização por dano moral. Diante do 

exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, CONDENANDO o requerido ao pagamento em favor 

da parte autora da diferença salarial entre o vencimento do cargo de 

auxiliar legislativo e o de técnico legislativo de 03/2011 (quando a verba foi 

suprimida) até a data em que desempenhou a função de técnico legislativo 

em 01/05/2013, acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, 

da citação; e correção monetária da data do término do desvio de função 

(05/2013) pelo IPCA-E, respeitando o teto do juizado especial, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024133-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024133-56.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SONIA MARIA FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. SONIA MARIA FERREIRA 

ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

almejando o abono de permanência em relação ao abono das 

contribuições previdenciárias relativas ao período que permaneceu 

trabalhando depois de cumprido com os requisitos para aposentadoria, ou 

seja, de maio/2017 a abril/2018. Citada, a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, 

diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no 

artigo 345, inciso II, do CPC. Passa-se ao julgamento. O abono de 

permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que 

tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da 

aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em 

atividade. A Constituição Federal prevê a concessão do abono de 

permanência, conforme descreve seus artigos abaixo: Art. 40. Aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 1º Os servidores 

abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados 

na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) (...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 

homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

(...)§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 

reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o 

professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) (...) 

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as 

exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e 

que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, 

II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) g.n. Vale 

registrar inicialmente que vindo a Emenda Constitucional n. 20/98, a qual 

deu uma nova redação ao art. 40, § 5º da Constituição Federal, tendo 

como requisitos de idade e de tempo de contribuição para aposentadoria 

de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício 

das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio, a redução em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", 

que diz: sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 

homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher. A Emenda Constitucional nº. 20/98 foi posteriormente substituída 

pela Emenda Constitucional nº. 41, de 31 de dezembro de 2003, porém 

manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção 

previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Carta Magna. Assim, a 

emenda posterior não suprimiu o § 5º do art. 40 e lá previsto continuou em 

vigor, ou seja, os professores continuaram com a redução, no que pertine 

a idade: cinquenta e cinco anos – homem, e cinquenta anos – mulher; e o 

tempo de contribuição: trinta – homem, e vinte e cinco – mulher. Extrai-se 

dos autos que a parte reclamante requereu administrativamente o abono 

de permanência – processo nº 341934/2017/SEGES, na data de 

29/06/2017, cujo pedido foi negado em 23/08/2017, através do parecer nº 

8072/2017/SEGES (id. 14528549 - Pág. 2). Extrai-se dos autos que a parte 

reclamante se aposentou em 02/04/2018, através do Ato nº 24.221/2018, 

contendo 28 anos, 11 meses, e 16 dias de tempo de magistério (id. 

14528201), e 50 (cinquenta) anos de idade adquirido em 06/05/2017 (id. 

14528133). Portanto, quando requereu administrativamente o abono de 

permanência (29/06/2017), já havia completado 50 anos de idade e 

contava com mais de 25 anos de tempo de magistério, razão pela qual faz 

jus ao direito ao abono de permanência nos moldes requerido. Sobre isso 

o STJ se manifestou: “O abono de permanência, instituído pela Emenda 

Constitucional n. 41/2003, é o reembolso da contribuição previdenciária, 

devido ao servidor público que, já tendo cumprido todas as exigências 

legais para se aposentar, decide permanecer em atividade. Assim, para a 

sua concessão, impõe-se ao servidor público implementar todas as 

condições para aposentadoria voluntária.”. (REsp 1277616/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/02/2012, DJe 14/02/2012). Quanto ao termo inicial da contagem para o 

abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional 

estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o 

preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a 

permanência em atividade do servidor. Nesse sentido, o direito ao 

recebimento do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao 

servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo 

certo que o pagamento do benefício à requerente deve retroagir desde a 

data que completou 50 anos de idade, qual seja, 06/05/2017, uma vez que 

já contava com mais de 25 anos de magistério. Diante do exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o 

requerido a pagar o abono de permanência à requerente SONIA MARIA 

FERREIRA do período de 05/2017 a 04/2018, acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 
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do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015173-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015173-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidor 

público estadual da Carreira de Agente do Sistema Prisional, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor, servidor público estadual da 

Carreira de Agente do Sistema Prisional, teve a carreira reestruturada aos 

28/12/2011, com a publicação da Lei Complementar nº 9.688/2011. A ação 

foi proposta em 16/05/2017. Assim, mesmo se tratando de obrigação de 

trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, DECLARA-SE A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008838-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVANIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008838-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELISVANIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

ELISVANIA CONCEICAO DA SILVA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição, em dobro, do montante descontado, 

no período de 01/2015 a 08/2019, perfazendo o total de R$ 7.469,78 (sete 

mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos). A 

liminar foi deferida. Citada, a requerida apresentou contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e adicional de insalubridade nos períodos de: Adicional Noturno: 

01/2015 a 06/2015; 09/2015 a 10/2015; 02/2016 a 05/2017 e 07/2017 a 

07/2019; Adicional de Insalubridade: 01/2015 a 08/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 
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jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 24167443 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno nos meses de 01/2015 a 06/2015; 09/2015 a 10/2015; 

02/2016 a 05/2017 e 07/2017 a 07/2019 e sobre adicional de insalubridade 

no período de 01/2015 a 08/2019 e demais descontos até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024846-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024846-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILSON TEODORO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). WILSON TEODORO DA 

SILVA, policial militar, ajuizou a ação contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando “d. 1 - Seja concedida a promoção retroativa do 

autor, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

reconhecendo como tempo exigido na graduação de soldado 05 anos, 

sendo os demais anos trabalhados computados nas próximas promoções, 

com o seu devido reenquadramento nos quadros na Policia Militar; d. 1. A 

– Em não sendo esse o Entendimento de Vossa Excelência, seja então, 

acatado o pedido subsidiário, retroagindo a promoção do requerido a data 

em que completara 12 anos de efetivo serviço prestado como soldado, 

nos termos do Decreto Estadual 2.468/2010; d. 2 – A condenação do 

requerido ao pagamento das diferenças salariais e todos os demais 

efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, bem como todas as 

cominações legais a partir daquela data a que o autor fazem jus, cujos 

valores serão apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 

324, § 1º, do CPC; d. 3 - A condenação do requerido ao pagamento da 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa da improcedência do pedido. Passa-se ao julgamento. 

Verifica-se que a ação meramente declaratória ou declaratória pura é 

aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a 

existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o 

doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do 

ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado 

que se postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ) Portanto, o objetivo é 

restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de 

condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto 

não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações 

puramente declaratórias, por pretender sua reclassificação para ser 

promovido, e a consequência desta preterição do direito a promoção é ser 

ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 
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APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo em agosto/1995. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo 

ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se 

postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido 

para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, 

sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001091-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PATRICIA FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001091-35.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA PATRICIA FERREIRA DA 

COSTA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente postula 

o recebimento do valor atualizado de R$ 6.609,33 (seis mil seiscentos e 

nove reis e trinta e três centavos), consoante planilha de cálculo do id nº 

12597954. Citado, o executado manifestou concordância com o valor 

executado, contudo, pugnou pela intimação da requerente para fins de 

manifestação acerca da renúncia da quantia que esteja acima de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A parte exequente declara a 

renúncia do valor excedente aos limites estabelecidos para se enquadrar 

no procedimento de Requisição de Pequeno Valor. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE a renúncia conforme manifestação da exequente (id. 

17257721), fixando-se o crédito no valor de R$ 6.500,00 (trinta e quatro 

mil, novecentos e setenta reais e setenta e seis centavos). Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, 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. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016678-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

UELITON GONCALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016678-40.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CICERO BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, UELITON GONCALVES DOS REIS PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULO C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL proposta por CICERO BARBOSA DA SILVA em desfavor 

de UELITON GONCALVES DOS REIS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO. O pedido principal foi formulado nos seguintes termos: “c.Que 

ao final, a pretensão do autor seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE 

para: (c.1) DECLARAR que ele não é proprietário da motoneta I/TRAXX 

JL50Q 2, ano 2008/2008, placa NPH3820, RENAVAM 990052397, chassi 

LAAAXKBB480002254 desde 17 de fevereiro de 2016. (c.2) CONDENAR 

o Senhor VELITON GONÇALVES DOS REIS a realizar alteração cadastral 

desse veículo para o seu nome. (c.3) CONDENAR o DETRAN-MT – 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO a realizar 

a alteração cadastral do automóvel aqui identificado de modo que o 

Senhor VELITON GONÇALVES DOS REIS passe a constar como 

proprietário de tal veículo, isso se ele não adimplir a obrigação a ser 

imposta judicialmente. (c.4) DECLARAR a inexistência de relação 

jurídica-tributário entre o requerente e o ESTADO DE MATO GROSSO por 

conta do tributo e encargos havidos pela propriedade do automóvel aqui 

identificado a partir 17 de fevereiro de 2017; ou de modo alternativo da 

data em que ocorrer a citação dos entes públicos. (c.5) ANULAR os 

débitos fiscais referentes ao não pagamento do IPVA dos anos de 2016 e 

2017.” O autor aduz que “(...) o requerente foi proprietário da motoneta 

I/TRAXX JL50Q 2, ano 2008/2008, placa NPH3820, RENAVAM 990052397, 

chassi LAAAXKBB480002254; e no dia 17.02.2016, o vendeu para Sr. 

Veliton Gonçalves dos Reis por R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) 

(Anexo_04). No mesmo dia compareceu ao Terceiro Serviço Notarial desta 

Comarca onde o Certificado de Registro de Veículo foi devidamente 

preenchido e entregue ao comprador de modo a possibilitar a alteração 

cadastral referente ao domínio da motoneta junto ao órgão de trânsito; o 

que até a presente data não aconteceu. Transcorrido mais de dois anos 
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desse negócio o adquirente se recusa providenciar a assinatura no CRV; 

impossibilitando o autor realizar a comunicação de venda prevista no art. 

134[i] do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/1997), motivando-o 

lavrar do Boletim de Ocorrência nº 2018/157026 (Anexo_05)......” O 

alegado compromisso firmado “no fio do bigode” é o contrato verbal, que 

não foi adimplido, segundo o autor. Observa-se inexistência de pretensão 

resistida pelo DETRAN/MT ou pelo ESTADO DE MATO GROSSO na inicial, 

sendo certo que está a Autarquia apta a realizar a transferência do 

veículo desde que cumprida a legislação pertinente (pagamento de taxas, 

tributos, vistorias, etc). Verifica-se, pois, que o pedido de natureza 

“declaratória” intenciona na verdade ordem do juízo para desvencilhar 

autor e réus a cumprirem o disposto no CTB a regularizar 

administrativamente o registro do veículo, o qual foi objeto de negócio 

jurídico com prestação inadimplida. Nesse contexto, não subsiste 

interesse de agir para ação declaratória negativa de propriedade, pois a 

“recusa à propriedade” deriva da situação de fato de inadimplemento do 

contrato verbal que o autor assevera ter firmado com UELITON 

GONCALVES DOS REIS. Registra-se, por oportuno, que a ação 

declaratória é utilizável quando há algum tipo de incerteza vinculada à 

relação jurídica, o que não se apresenta no caso dos autos em que, 

aparentemente, o que se tem é mero descumprimento contratual entre as 

partes alienante e adquirente. O contrato de compra e venda firmado entre 

a parte autora e o adquirente (bem identificado nos autos) foi 

descumprido, de modo que a parte requerente deve adotar as medidas 

cabíveis contra a parte supostamente inadimplente na relação contratual, 

notadamente porque a autarquia de trânsito, bem como o ESTADO DE 

MATO GROSSO, são pessoas jurídicas de direito público estranhas ao 

negócio entre os particulares. Portanto, não há aptidão do provimento 

requerido para a satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 

134 do CTB. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 181 que 

- "É admissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata 

interpretação de cláusula contratual." (Súmula 181, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ALCANCE. - A ação declaratória tem por 

finalidade a obtenção de uma sentença que simplesmente declare a 

existência ou não de uma determinada relação jurídica, a teor do que 

estabelece o art. 4º, I, do CPC. - Não havendo divergência das partes 

quanto à existência da relação jurídica, mas sim quanto à possibilidade do 

contrato produzir os efeitos pretendidos pelo recorrente, tal discussão 

foge ao alcance da ação meramente declaratória. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 363.691/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/11/2008, DJe 17/12/2008).” (G.n.) No caso, além da parte ré não 

integrar a relação jurídica primária da qual a parte autora pretende extrair 

efeitos negativos, não há incerteza quanto à exata interpretação do 

contrato. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento 

contratual, e nesse contexto, eventual responsabilização civil e o 

cumprimento da avença firmada entre particulares deve ser perseguida no 

juízo próprio, não privativo da Fazenda Pública e suas autarquias. Ante o 

exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e 

ESTADO DE MATO GROSSO e a ausência de interesse processual, na 

modalidade adequação, para a ação declaratória negativa de propriedade 

de veículo objeto de negócio jurídico com prestação inadimplida e, por 

consequência, indefere-se a petição inicial, julgando extinto o processo 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001975-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001975-30.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GONCALO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de cobrança 

proposta por LUIZ GONCALO FERREIRA DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando o registro do período de exercício em 

sua carteira de trabalho, bem como o pagamento de verbas rescisórias no 

valor de R$ 16.180,78 (dezesseis mil cento e oitenta reais e setenta e oito 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Segundo consta na petição inicial, a parte autora exercia cargo 

comissionado Gerente DAS-6, lotado na Gerência do Centro de Saúde 

Dom Aquino/ Secretaria Municipal de Saúde, no período de 03/03/2008 a 

15/08/2011 e, pleiteia, a título de verbas rescisórias, o recebimento de 

FGTS, Aviso Prévio, 13º salário, férias acrescidas de terço constitucional 

e multa do art. 477 da CLT. A referida ação foi distribuída em 03/05/2012, 

sob o nº original 319/2012, sendo então redistribuído a este juizado 

especial em 15/08/2018, recebendo nova numeração, o que afasta 

qualquer alegação de prescrição quinquenal. O requerente afirma que 

trabalhou de 03/2008 a 09/2011, contudo o conjunto comprobatório 

evidenciou o período de exercício de 03/03/2008 a 15/08/2011, totalizando 

03 anos 05 meses e 13 dias de tempo de serviço prestado ao ente 

municipal (id. 14762647, pág. 44). Os servidores do Município de Cuiabá 

são regidos por um regime próprio, o qual, a relação ora discutida está 

regulada na Lei Complementar nº 93/2003, a qual não prevê a aplicação 

das normas constantes na CLT. Trata-se de vínculo jurídico-administrativo, 

portanto, a apreciação dos pedidos resume-se ao pagamento das férias 

acrescidas do terço constitucional e 13º salário. Verifica-se que o valor 

discutido está incorreto, uma vez que, com base nas fichas financeiras 

juntadas pelo ente municipal (id. 14762647, pág. 46 a 49), o requerente 

pleiteia verbas que foram devidamente liquidadas, conforme passa a 

expor. No período de 03/2008 a 08/2011 foram pagos o total de 12 salários 

anuais, restando comprovado que não há pendência relacionada às férias 

do ex-servidor. Em análise das demais verbas, no ano de 2008 foi pago o 

13º salário proporcional de 10/12 avos no mês de dezembro no valor de 

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). No exercício de 2009 foi 

pago o 13º salário integral no mês de dezembro, no valor de R$ 810,00 

(oitocentos e dez reais) e o terço constitucional no mês de março, no valor 

de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). Em 2010 foi pago o 13º salário 

integral no mês de dezembro, no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez 

reais). Contudo, o requerente faz jus ao recebimento do terço 

constitucional que deixou de ser liquidado, no valor de R$ 270,00 

(duzentos e setenta reais). No exercício de 2011 foram pagas todas as 

verbas - 13º salário proporcional de 8/12 avos no valor de R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais) e o terço constitucional no mês de 

janeiro/2011 no valor de no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). 

Sendo assim, verifica-se que o valor devido a título rescisório 

corresponde ao terço constitucional de 2010 no valor de R$ 270,00 

(duzentos e setenta reais). Desta feita, a requerente faz jus a título de 

verbas rescisórias à quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o requerido ao pagamento 

em favor da parte autora do valor correspondente ao terço constitucional 

do exercício de 2010 no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, da citação; e 

correção monetária pelo IPCA-E, da data do término do vínculo (08/2011), 

respeitando o teto do juizado especial; por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 
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elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001123-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMPURB (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001123-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO PAULO RONDON 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, LIMPURB PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS movida por PEDRO PAULO RONDON em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA – 

LIMPURB, na qual a parte autora alega ter sofrido prejuízos materiais em 

seu veículo que se encontrava estacionado em frente à sua residência 

enquanto uma equipe de funcionários realizava limpeza urbana em sua 

região. Citadas, as requeridas não compareceram na audiência de 

conciliação, porém apresentaram contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), deixa-se de 

aplicar os efeitos da revelia. Passa-se à decisão. I - PRELIMINAR 

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, uma vez que conforme narrativa dos autos, o suposto dano 

objeto da ação foi supostamente causado por agente público vinculado à 

Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB, empresa pública criada 

pela Lei Complementar n. 325/2013, dotada de personalidade jurídica 

própria e patrimônio próprio, conforme disposição legal. II - MÉRITO A 

Constituição Federal prevê a reparação por dano moral no artigo 5º, 

incisos V e X, e a responsabilidade objetiva do Estado foi reconhecida no 

art. 37, §6º. Jose dos Santos Carvalho Filho[1] ensina que a marca 

característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o 

lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do 

serviço, e elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) 

ocorrência do fato administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. É 

inconteste que cabe ao ente público a prestação de serviços de qualidade 

e, que, acidentes ocasionados por conta da ação ou omissão desse 

dever, geram, em tese, o dever de indenizar por parte do Poder Público, 

sendo vasta a jurisprudência neste sentido. Ademais, a Constituição 

Federal preconiza a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito 

público, pelos danos sofridos, a relação de causa e efeito entre a atuação 

do agente público e o dano – nexo causal. Havendo rompimento do nexo e 

causalidade, a afastar a responsabilidade civil, quando a culpa for 

exclusiva da vítima ou de terceiro. (STJ AgRg no AREsp 631.698/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/05/2015, DJe 10/06/2015). Alega a parte requerente que, no dia 

13/07/2017, seu veículo encontrava-se estacionado em frente a sua 

residência, localizada a Rua 12, Quadra 02, Casa 02, no bairro Santa 

Terezinha, nesta capital e, funcionários da empresa pública LIMPURB 

realizavam a limpeza da sua rua utilizando-se de roçadeiras. Aduz que 

durante o trabalho, uma pedra foi lançada pelo equipamento e atingiu seu 

veículo, quebrando um vidro dianteiro e um vidro traseiro. Informa que foi 

necessário realizar a troca da vigia térmica, bem como para-brisa do 

automóvel, totalizando o valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), 

conforme Nota Fiscal emitida pela empresa Soares e Dalbem LTDA –ME em 

18/07/2018 (id. 20094116). Realizou o registro de boletim de ocorrência 

(id. 20094098) e, requereu o ressarcimento administrativo junto a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (id. 20094130), apresentando, 

para tanto, 02 orçamentos com valores aproximados de R$ 730,00 

(setecentos e trinta reais) cada. Ressalta-se que, considerando a 

responsabilidade exclusiva da empresa LIMPURB, o requerimento junto à 

Secretaria Municipal restou indeferido. Os documentos comprobatórios 

trazidos pelo requerente comprovam tão-somente as despesas 

realizadas, mas não é possível identificar os requisitos da 

responsabilidade civil referente ao dano e nexo de causalidade, pois não 

há como afirmar que, de fato, o dano ocorreu e, assim sendo, se foi 

evidentemente causado da forma como exposto na inicial. Não há qualquer 

foto do veículo com os vidros danificados, do local e momento do acidente, 

prova que poderia ter sido facilmente produzida pelo requerente. O 

requerente não identifica a equipe responsável pela execução dos 

serviços na data do acidente, entre tantas outras provas que pudessem 

relevar o dano e o nexo de causalidade, vez que o único documento 

comprobatório (Boletim de Ocorrência) é prova unilateral que não possui 

capacidade probatória necessária ao convencimento do juízo. Nessa 

circunstância, verifica-se a ausência de prova mínima até para permitir 

uma dilação probatória, e por consequência, imputar a causa do suposto 

acidente aos agentes da empresa LIMPURB, responsabilizando-a 

materialmente ou extra patrimonialmente. Sabe-se que, para ocorrer o 

dever do ente público de indenizar, o requerente deve comprovar que a 

conduta deste foi a única causa do evento danoso, até mesmo porque a 

responsabilidade do ente público pode ser afastada quando restar 

provado que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiros, caso fortuito ou de força maior. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, 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, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Manual de Direito 

Administrativo – 23ª edição – Lumen Juris Editora. Pag. 605.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001167-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE CARVALHO VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EUGENIO LASCH OAB - MT4579-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001167-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GABRIELLA DE CARVALHO 

VALADARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CRISTINA 

APARECIDA CORREA LAGE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. GABRIELLA DE CARVALHO 

VALADARES interpôs a ação de responsabilidade civil em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE na 

qual a parte requerente alega ter sido despejada ilegalmente em 

31/08/2018, em decorrência de ordem judicial expedida pelo Juízo da 2º 

Vara Civil Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT, 

nos autos do Processo nº 45579- 06.2016.811.0041, Código nº 1185205 

e, assim, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de 

indenização á título de danos materiais no valor de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais), bem como à título de danos morais no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Relata que era locatária do imóvel situado 

Rua Gonçalo Antunes de Barros, nº 265, Kitnet, Bairro 08 de Abril, nesta 

capital, de propriedade da segunda requerida CRISTINA e, na data de 

24/08/2018 foi surpreendida com a chegada do oficial de Justiça Fabiano 

Ferreira que comunicou a ordem de despejo expedida pelo juízo da 

Especializada, determinando a desocupação imediata do imóvel. A 

requerente então informou que o imóvel encontrava-se sob sua posse e 

que não tinha conhecimento da referida decisão judicial, sendo assim, o 

oficial de justiça optou por preterir o cumprimento da ordem. Assim, sete 

dias depois, na data de 31/08/2018, o servidor estadual retornou à 

residência da requerente e, com auxílio de força policial, efetivou a ordem 

de despejo. Citadas, apenas a requerida CRISTINA APARECIDA CORREA 
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LAGE compareceu na audiência de conciliação, contudo, ambas 

apresentaram contestação. Assim, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Passa-se ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória 

ajuizada em razão de cumprimento de ordem judicial de despejo. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, responde objetivamente pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos 

termos do art. 37, § 6º, da CRFB. Necessário se faz, no entanto, a prova 

de que a lesão ocorrida resultou induvidosamente do fato da atividade 

administrativa, do procedimento comissivo ou omissivo da administração. É 

sabido que a responsabilidade objetiva poderá ser afastada alguns casos 

específicos, quando não comprovado o dano ou o rompimento do nexo 

causal. Na espécie, o oficial de justiça, bem como as autoridades policiais 

que o acompanharam para efetivação da ordem, limitaram-se a cumprir 

mandado de despejo expedida por autoridade judiciária, nos autos do 

Processo nº 45579- 06.2016.811.0041. Desse fato não se vislumbra 

qualquer ilegalidade. O desconhecimento dos fatos e da ação de 

reintegração de posse alegado pela requerente é desconstituído por sua 

declaração de que, no primeiro momento, o oficial de justiça apenas 

informou da ordem e concedeu prazo de sete dias para que a requerente 

promovesse a desocupação do imóvel, prazo que ela poderia, mediante 

comprovação de qualquer ilegalidade, tomar providências no intuito de 

embargar a decisão. Evidencia-se que qualquer insurgência em relação ao 

referido mandado deve ser discutido naqueles autos. Resta evidente que 

tanto o oficial de justiça quanto os Policiais que realizaram o cumprimento 

da ordem agiram no estrito cumprimento do dever legal, não havendo que 

se falar em desocupação ilegal. Insurge-se ainda a requerente que a ação 

dos policiais impossibilitou a retirada de todos os seus móveis, incluindo 

um guarda roupa avaliado em R$ R$ 600,00 (seiscentos reais), e um 

armário de cozinha avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando 

suposto prejuízo no montante de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 

reais), valor que pleiteia à título de indenização material. Contudo o 

conjunto probatório inclui isoladamente fotos dos referidos bens (id. 

20206195), impossibilitando o convencimento do juízo quanto sua real 

propriedade; quanto aos valores requeridos; bem como quanto à efetiva 

permanência de referidos bens móveis no imóvel após sua desocupação. 

Nem mesmo a narrativa registrada pela requerente por intermédio do 

boletim de ocorrência nº 2018.277181, após o cumprimento da ordem 

judicial, faz qualquer menção quanto ao suposto prejuízo material (id. 

20205686). Portanto, não cumpriu com o ônus de prova do fato 

constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC. Conclui-se, 

portanto, que na data do cumprimento da ordem a requerente tinha plena 

ciência da ação de reintegração de posse e foi abordada pelo Oficial de 

Justiça acompanhado de força policial em estrito cumprimento ao dever 

legal emanado de autoridade judiciária, tudo refletido a legalidade do 

procedimento, não havendo se falar em despejo ilegal. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036611-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036611-33.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA JOSE 

VIEIRA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL, ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES 

URBANOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, 

conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA interpôs a ação cominatória 

de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica em 

desfavor de MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ASSOCIACAO MATOGROSSENSE 

DOS TRANSPORTADORES URBANOS - MTU, na qual a parte requerente 

alega ser portadora de deficiência mental e pleiteia o restabelecimento e 

manutenção do benefício de transporte coletivo urbano gratuito no 

município de Cuiabá. Citados, os requeridos apresentaram contestação. A 

liminar foi concedida. Passa-se ao julgamento. I – PRELIMINAR: Acolhe-se 

a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo SMTU, uma vez que a 

concessão do benefício pleiteado é competência da Secretaria de 

Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, portanto, a SMTU é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da ação. II - MÉRITO Trata-se de ação 

de obrigação de fazer ajuizada em razão da suspensão do benefício da 

requerente de isenção de tarifa nos transportes coletivos urbanos do 

município de Cuiabá. Segundo consta nos autos, a requerente é portadora 

de deficiência mental, inclusive aposentada pelo INSS, desde o mês de 

julho/2010, em razão de ter sido diagnosticada com quadro 

psicopatológico compatível com o CID 10 F43.1 (ESTADO DE STRESS PÓS 

TRAUMÁTICO) e F33.3 (TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE) e, em 

razão disso, necessita, de tratamento especializado que é realizado na 

unidade de Saúde Mental da Policlínica do Planalto desde o ano de 2010. O 

diagnóstico da requerente lhe gerou direito ao benefício de passe livre nos 

transportes públicos do município de Cuiabá, com acompanhante, durante 

longo período, contudo, na data de 15/09/2017, sem qualquer justificativa, 

o benefício foi cancelado. Aduz que requereu administrativamente a 

manutenção do benefício, todavia, não obteve qualquer retorno. O 

conjunto probatório que acompanha a inicial, notadamente o relatório 

médico e a carteira de deficiente da requerente, comprova que a 

requerente é portadora de estado de stress pós-traumático (CID 10 F43.1) 

e transtorno depressivo recorrente ( F33.3). Com efeito, a Lei Orgânica do 

Município de Cuiabá prevê, em seu art. 201, alínea b, estabelece que estão 

isentos do pagamento de tarifas nos transportes coletivos, os portadores 

de deficiência mental. Vejamos: Art. 201 São isentos de pagamento de 

tarifas nos transportes coletivos urbanos: (...) b) pessoas de qualquer 

idade, portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, devidamente 

comprovada, e seu acompanhante. (Surdo e Mudo). (NR) (Nova redação 

dada pela Emenda 03/94, 31.08.94).V e d a r a C o d a r a C o n c e s s ã o 

de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial PRODEIC, para as Beneficiadoras de Grãos que apresentem a 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de 

Transformação, mas somente realizam processo de pré-limpeza, secagem 

e/ou armazenagem. Nesse viés, considerando a concessão anterior, cujo 

procedimento analisou e constatou o preenchimento dos requisitos 

autorizadores do benefício; bem como a manutenção das enfermidades 

causadoras da deficiência da requerente, indiscutível a necessidade de 

restabelecimento e manutenção do chamado “ passe livre” em favor da 

requerente. Portanto, não há qualquer motivo legal a ensejar no 

cancelamento do benefício da requerente. Ante o exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR e, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar ao 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ a obrigação legal de fornecer gratuitamente o 

transporte coletivo urbano, no município de Cuiabá, para a requerente 

MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001538-52.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001538-52.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS ajuizou ação de título executivo 

de 10 URH´s referente ao honorário de defensor dativo fixado no 

processo de código nº 380310, em trâmite na Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande – MT, almejando o recebimento da importância 

atualizada de R$8.965,10 (oito mil e novecentos e sessenta e cinco reais e 

dez centavos). Citado, o executado não opôs embargos (id. 23457083). 

Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 10 (dez) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 9.285,10 (nove mil, duzentos e oitenta 

e cinco reais e dez centavos), por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, 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. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada 

em julgado, quanto à Requisição de Pequeno Valor – RPV cumpra-se de 

acordo com o Provimento nº 11/2017–CM, com ressalva ao DAP para 

observar no cálculo o pedido de renúncia, adequando-se ao limite de 100 

UPFs, sendo oportunamente homologada a renúncia e expeça-se a 

requisição de pagamento do precatório. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007600-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEAL TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007600-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO LEAL TELES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA 

FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta 

por MARCIO LEAL TELES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional FDE. SECRET. ESC/PEB., bem como a restituição dos valores 

descontados no período de 09/2014 a 08/2019 no montante no total de R$ 

16.372,61 (dezesseis mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e um 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. A liminar foi 

deferida. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do 

CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE. COORD. PEDAGOG, no período de 09/2014 a 08/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE. SECRET. ESC/PEB. (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional FDE. 

SECRET. ESC/PEB. nos meses de 09/2014 a 12/14, e a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 08/2019, e demais 

descontos mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007626-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES CABECEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007626-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO GONCALVES 

CABECEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS 

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por FERNANDO 
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GONCALVES CABECEIRA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional FDE. COORD. PEDAGOG., bem como a 

restituição dos valores descontados no período de 01/2019 a 08/2019 no 

montante no total de R$ 1.015,42 (mil e quinze reais e quarenta e dois 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. A Liminar 

foi deferida. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE. COORD. PEDAGOG, no período de 01/2019 a 08/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE. COORD. PEDAGOG. (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional FDE. COORD. PEDAGOG. nos meses de 01/2019 a 

08/2019 e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005960-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005960-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por MARCIO PEREIRA DA SILVA em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional FDE. DIR. ESCOLA/PEB., bem como a restituição dos valores 

descontados no período de 01/2019 a 08/2019 no montante no total de R$ 

3.017,15 (três mil e dezessete reais e quinze centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. A Liminar foi deferida. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente requer a restituição dos valores 

cobrados a título de contribuição previdenciária sobre adicional FDE. DIR. 

ESCOLA/PEB, no período de 01/2019 a 08/2019, contudo, colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos apenas no período de 

02/2019 a 08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional FDE. DIR. 

ESCOLA/PEB. (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional FDE. DIR. ESCOLA/PEB. nos meses de 02/2019 a 08/2019 e 

demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001900-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001900-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORA SOARES FLORIANO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por DEBORA 

SOARES FLORIANO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 
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MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre gratificação, terço de férias, serviços 

extraordinários, cargo comissionado, adicional noturno e de insalubridade, 

bem como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de 

R$ 2.982,16 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis 

centavos), em dobro. Tutela antecipatória deferida para determinar a 

suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e de insalubridade. Dispensada audiência de conciliação. Citado, a 

parte requerida apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se 

a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A parte Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de julho/2014 a julho/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida referente 

aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária anteriores a 

janeiro/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos 

deduzidos em juízo, restringindo-os de 01/2015 até 07/2019. Em síntese, 

diz a parte requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Gratificação, Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, para o 

período de 01/2015 até 07/2019, relacionados na planilha de id. 24509217. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores descontados. Indefere-se, 

contudo, o pedido de restituição de supostos descontos sobre o subsídio 

de cargo de comissão e sobre serviços extraordinários, pois os holerites 

apresentados não registram qualquer verba a esse título. Indefere-se o 

pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública 

as disposições do CDC. Indefere-se o pedido de aplicação de multa por 

descumprimento da Decisão liminar, pois os descontos sobre gratificação 

não foram objeto de análise na tutela antecipatória. Diante do exposto: 1) 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva da parte reclamada referente aos 

pedidos de restituição da contribuição previdenciária anteriores a 

janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do artigo 

485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 2.a) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre gratificação, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 

163[1]/STF); 2.b) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título 

de contribuição previdenciária sobre gratificação (LC nº 550/14), adicional 

de insalubridade e adicional noturno, incidentes no período de 01/2015 a 

07/2019, acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado 

e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001853-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA ELISA BORGES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001853-61.2018.8.11.0051 REQUERENTE: VIRGINIA ELISA BORGES 

PACHECO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO) efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 
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contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001872-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINALVA ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001872-68.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SIDINALVA ALMEIDA DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidora 

pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de 

Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, a autora, servidora pública estadual da Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a carreira 

reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei Complementar nº 

50/1998. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSES JAMMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001668-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JESSES JAMMES DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por JESSES JAMMES DE FIGUEIREDO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a conversão em pecúnia da 

Licença Prêmio referente aos quinquênios de 1992/1997, 1997/2002 e 
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2002/2007, na quantia de R$ 37.242,08 (trinta e sete mil duzentos e 

quarenta e dois reais e oito centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Primeiramente, REJEITA-SE a preliminar 

invocada pela parte reclamada, quanto à necessidade de liquidação, uma 

vez que o valor determinado pela parte requerente é líquido e certo, e não 

supera o teto deste juizado, não havendo falar em liquidação. É cediço que 

é dever da administração converter em pecúnia as licenças-prêmio não 

pagas no momento em que o servidor público se aposenta ou se torna 

inativo por outro motivo. RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO 

EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS – PRELIMINAR 

– PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – 

POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE 

– ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...) – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o 

termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para 

requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é 

a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste 

momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.” 

(TJ-SP - APL: 00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, 

Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2015). "É cabível a conversão 

em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, 

independentemente de requerimento administrativo, sob pena de 

configuração do enriquecimento ilícito da Administração" (AgRg no AREsp 

434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).” (AgRg no REsp 

1167562/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 

18/05/2015). (...) (TJMT Ap 32388/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2016, Publicado 

no DJE 23/05/2016) O termo inicial da contagem do prazo prescricional a 

ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio 

ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração/demissão 

do servidor, pois neste momento que se rompe a relação funcional com a 

Administração Pública. Portanto, não há prescrição quinquenal a ser 

reconhecida neste caso, pois a aposentadoria voluntária da Autora 

ocorreu em 25/06/2012, que ingressou com processo administrativo para 

percepção da licença prêmio em 20/08/2013, fato que suspendeu o prazo 

prescricional. MÉRITO. O requerente carreou documentos em que a 

própria administração reconhece o direito a 08 (oito) meses de licença 

prêmio, as quais, não foram usufruídas, nem convertidas em espécie e 

não foram averbadas para contagem de tempo em dobro para 

aposentadoria. O requerido não impugnou o direito invocado e não juntou 

comprovante de pagamento, não desconstituindo os fundamentos e 

documentos apresentados com a inicial. Desse modo, o requerente faz jus 

à percepção em espécie pela não utilização da referida licença prêmio, 

pois constitui a única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de 

direito adquirido.[1] Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar ao requerente a licença prêmio não gozada quando em atividade, 

referente aos quinquênios de 199/1997, 1997/2002 e 2002/2007, na 

quantia de R$ 37.242,08 (trinta e sete mil duzentos e quarenta e dois reais 

e oito centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança desde a 

citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do cálculo de id. 

21233357 (06/03/2014), respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] "AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA. MÉRITO – 

SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LINCENÇA 

PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. A prescrição ao direito de requerer 

indenização referente às licenças-prêmios não gozadas tem início com o 

ato de aposentadoria. Comprovado que o servidor aposentado não 

usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, 

a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.". (Ag 125344/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEZIEL XAVIER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002169-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEZIEL XAVIER MARQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por JEZIEL XAVIER MARQUES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 3.862,86 (três mil oitocentos e 

sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), em dobro. Tutela 

antecipatória deferida. Dispensada audiência de conciliação. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A 

Reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de abril/2014 a junho/2019. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de insalubridade e Adicional 

Noturno, no período de abril/2014 a junho/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se 

aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a tutela antecipatória e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

noturno (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir a autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno, nos 

meses 04/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes 

no período de 01/2015 a 06/2019, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 
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I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002611-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002611-41.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA JOSE GONCALVES DE 

MELO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por MARIA JOSE GONÇALVES DE MELO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão, adicional noturno e de insalubridade, bem como 

a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

21.328,26 (vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez 

que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Reclamante requer 

a restituição das contribuições previdenciárias do período de 

setembro/2012 a julho/2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Adicional de Plantão, Adicional de insalubridade e 

Adicional Noturno, no período de setembro/2012 a julho/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição. Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional de plantão, adicional de insalubridade e 

adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de plantão, adicional de 

insalubridade e adicional noturno, nos meses 09/2012 a 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

07/2019, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007147-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ULIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1007147-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GIOVANI ULIANA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

GIOVANI ULIANA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 5.678,00 (cinco mil seiscentos e setenta e oito 

reais), em dobro. Tutela antecipatória indeferida. Dispensada audiência de 

conciliação. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez 

que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Reclamante requer 

a restituição das contribuições previdenciárias do período de 

setembro/2014 a junho/2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, no 

período de setembro/2014 a junho/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE 

a tutela antecipatória e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a autora a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 
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de insalubridade e adicional noturno, nos meses 09/2014 a 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

06/2019, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009468-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SEVERIANA MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1009468-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLI SEVERIANA MARCONDES 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidor 

público municipal- agente de saúde, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor, servidor público do sistema único 

de saúde do Município de Cuiabá, teve a carreira reestruturada aos 

28/03/2007, com a publicação da Lei 152/2007. A ação foi proposta no 

ano de 2018. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1] . No mesmo sentido as decisões mais recentes de 

Tribunais Estaduais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo precedente qualificado do STF (RE 

561836/RN), “o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público.” 2. Considerando que houve 

reestruturação remuneratória dos cargos integrantes das carreiras do 

magistério do Estado de Goiás, com a Lei n. 13.909/2001, e tendo sido 

proposta a ação após decorridos cinco anos, a contar da data da 

reestruturação da carreira, impõe-se a extinção do feito em razão da 

prescrição de todas as parcelas eventualmente devidas. 3. Honorários 

advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º e 11º, do CPC, 

observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA 

E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 5036439.06.2017.8.09.0097 – 

5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME 

GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado em: 05-04-2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, recentemente transitado em 

julgado, consagrou o entendimento acerca do direito dos servidores 

públicos à recomposição da defasagem eventualmente ocorrida com a 

conversão da moeda, limitada, por sua vez, à lei que reestrutura a 

remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões remuneratórios 2 - No 

presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que tratou sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores Públicos do 

Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma nova tabela vencimental, 

assim, atua ela como limitadora no tempo, para fins da contagem do prazo 

prescricional. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. g.n. 

(TJTO – Apelação Cível n.º 0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Relatora: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 

BARBOSA, Publicado em: 28-05-2019). Nesse contexto, considerando 

que entre a vigência da Lei 152/2007 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, com 

resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009515-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO FRANCISCO DO PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1009515-09.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUCELINO 

FRANCISCO DO PRADO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidora pública 

estadual da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato 

Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a autora, 

servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 01/10/1998, 

com a publicação da Lei Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no 

ano de 2018. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência da Lei nº 7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).
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Processo Número: 1009046-60.2018.8.11.0041
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ESTER TEREZINHA DE ASSUNCAO DE SENE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1009046-60.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTER 

TEREZINHA DE ASSUNCAO DE SENE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidora 

pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de 

Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, a autora, servidora pública estadual da Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a carreira 

reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei Complementar nº 

50/1998. A ação foi proposta no ano de 2018. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 
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irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003419-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VIANA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003419-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELISANGELA VIANA 

BOTELHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

ELISANGELA VIANA BOTELHO em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade, 

bem como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de 

R$ 12.399,02 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis 

centavos), conforme planilha de id. 22720173. Tutela antecipatória 

deferida. Dispensada audiência de conciliação. Citado, a parte requerida 

apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. A parte Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de janeiro/2014 a junho/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida referente 

aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária anteriores a 

janeiro/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos 

deduzidos em juízo, restringindo-os de 01/2015 até 06/2019. Em síntese, 

diz a parte requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional Noturno, para o período de 01/2015 até 06/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores descontados. Indefere-se, contudo, 

o pedido de restituição de supostos descontos sobre Adicional de 

Insalubridade, pois os holerites apresentados não registram qualquer 

verba a esse título. Indefere-se o pedido de aplicação de multa por 

descumprimento da Decisão liminar, pois os holerites apresentados 

demonstram o seu integral cumprimento pelo requerido, que tem limitado o 

desconto previdenciário apenas sobre o subsídio (11% de R$ 7.887,53 = 

R$ 867,62). Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

da parte reclamada referente aos pedidos de restituição da contribuição 

previdenciária anteriores a janeiro/2015, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação a 

esses pedidos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 2.a) Declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2.b) Condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, incidentes no período de 01/2015 a 06/2019, acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003608-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOZA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003608-24.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA JOSE BARBOZA SALES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por MARIA JOSE BARBOZA SALES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 6.010,94 (seis mil dez reais e 

noventa e quatro centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A 

Reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de março/2012 a julho/2019. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Insalubridade, no período 

de março/2012 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, nos meses 

03/2012 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no 

período de 01/2015 a 07/2019, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003476-64.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VIVIANE BRITO DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por VIVIANE BRITO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de plantão, adicional noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

14.520,10 (quatorze mil quinhentos e vinte reais e dez centavos). Citados, 

os requeridos apresentaram contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se 

a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de março/2012 a julho/2019. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Plantão, Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, 

no período de março/2012 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, 

nos meses 03/2012 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013208-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1013208-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidora da 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, auxiliar universitário LC 321 da 

Universidade do Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada em 

13/12/2000, com a publicação da Lei º 74/2000. A ação foi proposta no 

ano de 2017. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1] . No mesmo sentido as decisões mais recentes de 

Tribunais Estaduais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo precedente qualificado do STF (RE 

561836/RN), “o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público.” 2. Considerando que houve 

reestruturação remuneratória dos cargos integrantes das carreiras do 

magistério do Estado de Goiás, com a Lei n. 13.909/2001, e tendo sido 

proposta a ação após decorridos cinco anos, a contar da data da 

reestruturação da carreira, impõe-se a extinção do feito em razão da 

prescrição de todas as parcelas eventualmente devidas. 3. Honorários 

advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º e 11º, do CPC, 

observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA 

E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 5036439.06.2017.8.09.0097 – 

5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME 

GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado em: 05-04-2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, recentemente transitado em 

julgado, consagrou o entendimento acerca do direito dos servidores 

públicos à recomposição da defasagem eventualmente ocorrida com a 

conversão da moeda, limitada, por sua vez, à lei que reestrutura a 

remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões remuneratórios 2 - No 

presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que tratou sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores Públicos do 

Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma nova tabela vencimental, 

assim, atua ela como limitadora no tempo, para fins da contagem do prazo 

prescricional. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. g.n. 

(TJTO – Apelação Cível n.º 0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Relatora: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 

BARBOSA, Publicado em: 28-05-2019). Nesse contexto, considerando 

que entre a vigência da Lei 74/2000 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, com 

resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003700-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003700-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “ação de declaratória de inexigibilidade de contribuição 

previdenciária c/c restituição de valores e pedido de tutela antecipada” 

proposta por MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno bem como a restituição, em dobro, dos valores 
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descontados no importe de R$ 11.082,76 (onze mil oitenta e dois reais e 

setenta e seis centavos). A liminar foi deferida determinando a suspensão 

dos descontos a título de contribuição previdenciária sobre os valores de 

adicional noturno. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância. Desse 

modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Passa-se ao mérito. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, o 

requerente assevera que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que no demonstrativo de id. 22762786 e 

22762787 foram considerados os meses dos pagamentos do adicional 

noturno quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens 

"Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos meses 08/2014 a 12/2014; e à 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, respeitada a 

“data direito” e demais parcelas até o efetivo cumprimento da liminar, 

mediante comprovação, ambos acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUZANA PANSANI MINTO FRANCISCHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003193-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA SUZANA PANSANI 

MINTO FRANCISCHETI REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e 

tutela de urgência inaudita altera pars para fazer cessar os desconto(s 

previdenciários ilegais” proposta por MARIA SUZANA PANSANI MINTO 

TENORIO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, insalubridade e cargo comissionado, bem como a 

restituição, em dobro, dos valores descontados no importe de R$ 5.673,96 

(cinco mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). A 

Liminar foi deferida. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

Em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o 

requerimento administrativo e a respectiva negativa da Administração 

constituem elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, 

portanto, o interesse de agir, observa-se que há manifestação da 

Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o pleito. Desse 

modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Passa-se ao mérito. Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, insalubridade e cargo comissionado. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de 

id. 22678209, a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se a 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE 

a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, insalubridade e cargo comissionado (Tema 163[1] 

/STF); 2) condenar e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 

01/2015 a 03/2015 e 01/2016 a 01/2019, o adicional insalubridade no 

período de 01/2015 a 07/2019 e cargo comissionado no período de 

10/2016 a 11/2017, respeitando a “data direito”, e demais parcelas até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos 

de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 
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juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002177-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIA CRISTINA BOAVENTURA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002177-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARINEIA CRISTINA 

BOAVENTURA DIAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e 

tutela de urgência inaudita altera pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais” proposta por MARINÉIA CRISTINA BOAVENTURA 

DIAS em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando 

a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, insalubridade e cargo comissionado, bem como a 

restituição, em dobro, dos valores descontados no importe de R$ 

12.225,88 (doze mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito 

centavos). A Liminar foi deferida. Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o 

pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao 

julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Passa-se ao mérito. 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, insalubridade e cargo comissionado. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de 

id. 22270821, a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se a 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE 

a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, insalubridade e cargo comissionado (Tema 163[1] 

/STF); 2) condenar e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 

01/2015 a 07/2019, adicional insalubridade no período de 01/2015 a 

07/2019 e cargo comissionado no período de 01/2018 a 07/2019, 

respeitada a “data direito”, e demais parcelas até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008720-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008720-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILBERTO ANTONIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e tutela de urgência 

inaudita altera pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais” proposta por GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados 

no importe de R$ 7.485,44 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos). A Liminar foi parcialmente deferida. Citado, o 

requerido apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Em que pese este juízo tenha 

firmado posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e 

a respectiva negativa da Administração constituem elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 

Passa-se ao mérito. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 
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no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 24147278, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não 

aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 

01/2015 a 02/2019 e o adicional insalubridade no período de 01/2015 a 

08/2019, respeitada a “data direito”, e demais parcelas até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GUDES SA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008721-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILSON GUDES SA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e 

tutela de urgência inaudita altera pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais” proposta por GILSON GUDES SA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, insalubridade e cargo 

comissionado bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados 

no importe de R$ 8.960,22 (oito mil novecentos e sessenta reais e vinte e 

dois centavos). A liminar foi deferida determinando a suspensão dos 

descontos a título de contribuição previdenciária sobre os valores de 

adicional insalubridade. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância. Desse 

modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Passa-se ao mérito. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, o 

requerente assevera que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, insalubridade e . Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Verifica-se, contudo, que no demonstrativo de id. 24147743 e 

24147748, eis que foram considerados os meses dos pagamentos do 

adicional noturno quando deveriam terem sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Assim verifica-se que fora incluído no calculo parcela prescrita do mês 

08/2014. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se à 

fazenda pública as disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE 

a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, insalubridade e cargo comissionado (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

dos mês 09/2014 a 12/2014 e adicional insalubridade no período de 

09/2014 a 12/2014 e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT a 

soma dos descontos de adicional noturno incidente no período de 01/2015 

a 11/2018 e 03/2019, do adicional insalubridade incidentes no período de 

01/2015 a 08/2019, e sobre o cargo comissionado nos meses 04/2015 e 

04/2016, respeitada a “data direito” e demais parcelas até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 /da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008537-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA PINHEIRO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008537-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TELMA PINHEIRO FRANCO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e tutela de urgência 

inaudita altera pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais” proposta por TELMA PINHEIRO FRANCO em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados 

no importe de R$ 7.973,34 (sete mil novecentos e setenta e três reais e 

trinta e quatro centavos). A liminar foi deferida. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem elemento probatório apto 

a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 

Passa-se ao mérito. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 24107371, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não 

aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 

01/2015 a 08/2018 e o adicional insalubridade no período de 01/2015 a 

08/2019, respeitada a “data direito”, e demais parcelas até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004295-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004295-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NUBYA BEATRIZ GOMES DOS 

REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ação de declaratória de inexigibilidade de 

contribuição previdenciária c/c restituição de valores e pedido de tutela 

antecipada” proposta por NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno bem como a restituição 

dos valores descontados no importe de R$ 8.535,28 (oito mil quinhentos e 

trinta e cinco reais e vinte e oito centavos). A liminar foi deferida 

determinando a suspensão dos descontos a título de contribuição 

previdenciária sobre os valores de adicional noturno. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Inicialmente, em que pese este 

juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem o 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da 

qual se extrai a discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa 

hipótese, passa-se ao julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça 

gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é 

gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. Passa-se ao mérito. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, o requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 
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restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que no demonstrativo de id. 

22864909 foram considerados os meses dos pagamentos do adicional 

noturno quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens 

"Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos meses 08/2014 a 12/2014; e à 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, respeitada a 

“data direito” e demais parcelas até o efetivo cumprimento da liminar, 

mediante comprovação, ambos acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006837-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA FERREIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006837-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIANA FERREIRA 

CABRAL REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e tutela de urgência 

inaudita altera pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais” proposta por FLAVIANA FERREIRA CABRAL em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição, em dobro, dos valores descontados no importe de 

R$3.686,04 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e quatro centavos). 

A Liminar foi deferida. Citado, o requerido apresentou contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

Em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o 

requerimento administrativo e a respectiva negativa da Administração 

constituem elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, 

portanto, o interesse de agir, observa-se que há manifestação da 

Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o pleito. Desse 

modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Passa-se ao mérito. Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 23913649, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 09/2015 

a 08/2019, respeitada a “data direito”, e demais parcelas até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007672-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007672-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEANNE GONCALVES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e tutela de urgência 

inaudita altera pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais” proposta por JEANNE GONCALVES DE QUEIROZ em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição, em dobro, dos valores descontados no importe de R$ 

2.645,38 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito 
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centavos). A Liminar foi deferida. Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o 

pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao 

julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Passa-se ao mérito. 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 23913649, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 10/2015 

a 08/2019, respeitada a “data direito”, e demais parcelas até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026104-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA SERAFINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026104-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ERNESTINA SERAFINA DE 

ARRUDA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da 

categoria de servidores públicos estadual da Carreira dos Profissionais do 

Sistema Único de Saúde – SUS, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública estadual da 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS teve a 

carreira reestruturada com a publicação das Leis 7.360, de 14 de 

Dezembro De 2000 e 8.269, de 29 De Dezembro De 2004. A ação foi 

proposta no ano de 2018, passados mais de cinco anos da vigência das 

referidas leis. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência da Lei nº 7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 
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pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007590-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1007590-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público militar, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação 

a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público militar do Estado de Mato Grosso, teve 

a carreira reestruturada aos 15/12/2005, com a publicação da Lei 

Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta no ano de 2017. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA MARIS AMARAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002682-32.2017.8.11.0001. 

REQUERENTE: STELLA MARIS AMARAL E SILVA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 23141329, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, obscuridade e contradição, 

alegando que na sentença não foram apreciados pontos relevantes para a 

resolução da demanda. Verifica-se que o dispositivo da sentença está 

nos exatos limites do pedido, não havendo que se falar em omissão, 

obscuridade ou contradição, tendo em vista ter agido nos limites legais da 

ação, portanto, deve a parte reclamante buscar em recurso próprio a 

modificação da sentença. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000858-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TAITA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000858-04.2018.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALTER TAITA VITORINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 19796884, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão devido à inobservância quanto à análise da ordem 

cronológica dos eventos e a declaração da prescrição da pretensão. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em erro por deixar de servir aos 

interesses da parte requerente, portanto, a decisão deve ser combatida 

por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002576-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002576-36.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. RANULFO DE 

AQUINO NUNES ajuizou ação de título executivo de 13 URH´s referente a 

honorários de defensor dativo fixados nos processo códigos: 111791, 

105836, 67002, 103756, 76863, 95354, 105123, 118015, 117974 e 

101548, em trâmite na 2º Vara Cível e Criminal da Comarca de 

Comodoro/MT. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão 

lançada no id. 18093975. Vê-se que não cabe atualização do valor da 

URH, no caso concreto. Neste sentido, destaca-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 13 (treze) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 12.070,63 (doze mil, setenta reais e setenta e três 

centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001543-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001543-11.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE COELHO DA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOSÉ COELHO 

DA COSTA ajuizou ação de execução título extrajudicial referente aos 

honorários de defensor dativo, no montante de R$ 6.354,88 (seis mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), fixados 

nos processos códigos 68521, 68522 e 36468, em trâmite na Vara Única 

da Comarca de Colniza/MT. Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão lançada no id. 16620125. Passa-se à apreciação. Ante 

o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 6.354,88 (seis mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), relativo 

aos honorários de defensor dativo fixados nos processos códigos nº 

68521, 68522 e 36468, em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Colniza/MT. Por disposição legal, não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BENEDITO ALBANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002558-15.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERTO BENEDITO ALBANO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 475,49 (quatrocentos e setenta e 

cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo id. 

22787832. O Estado concordou com o valor da execução (id. 24285138). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 475,49 

(quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). 

Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, 

pactuado entre as partes. Não incide condenação em custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, 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. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001263-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001263-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDMILSON BARBOSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento. Decido. EDMILSON 

BARBOSA, servidor público estadual, propôs ação de obrigação de fazer 

em face do Estado de Mato Grosso alegando que, possui perante o Estado 

crédito de natureza alimentar referente a verbas trabalhistas. Contudo, 

apesar do requerimento administrativo n. 94407/2018, o pagamento das 

verbas encontra-se suspenso aguardando implantação de sistema 

integrado de certidão de crédito. A contestação postula a improcedência 

do pedido alegando ausência de provas. Identifica-se, na espécie, a 

ausência de interesse de agir haja vista que o conjunto probatório 

evidencia que não há postergação indefinida para satisfação do crédito 

administrativamente reconhecido pelo Estado requerido, mas uma 

adequação, com programação de pagamento, conforme implantação do 

Sistema Integrado de Certidão de Crédito. Em síntese, não há recusa no 

pagamento. Há ordem que obedece normas de ordem financeira que 

regem a atividade da administração pública. Considera-se ainda o Decreto 

n. 766 de 2011, que no seu art. 2º impõe que “até que seja disponibilizado 

o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do 

Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, 

substituição, re-emissão, compensação, entrega, pagamento ou 

recebimento de certidões de crédito”. De outro lado, observa-se que o 

Sistema Integrado de Certidão de Crédito ainda não foi concluído, assim 

não há como justificar autorização destacada dos demais servidores em 

idêntica condição. Por todo o exposto, declara-se, de ofício, a ausência de 

interesse processual, e julga-se extinto o processo, sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006884-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE MARIA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006884-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEDIANE MARIA DE MATOS RÉU: 

MUNICIPIO DE CUIABA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - 

MT, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA DE COBRANÇA, C/C DECLARATORIA DE DIREITO E 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por LEDIANE MARIA DE MATOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ / 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ, objetivando o 

recebimento dos valores repassados anualmente pelo Ministério da Saúde 

ao Município a título de incentivo financeiro de custeio, por força da 

Portaria nº 674/2003, correspondente ao período de 08/2015 a 02/2018, 

no valor de R$ 3.042,00 (três mil, quarenta e dois reais). Citada, a parte 

requerida apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Rejeita-se a 

preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo município, pois o pedido 

inicial se limita aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação. 

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ, em razão desta não possuir 

personalidade jurídica,razão pela qual determina-se sua exclusão do polo 

passivo no cadastro do sistema PJe. A Lei Federal nº 11.350/06, com as 

alterações ocasionadas com o advento da Lei nº 12.994/14, instituiu o piso 

salarial profissional nacional para os agentes de combate a endemias e 

agentes de saúde ambiental. O artigo 9º-A da Lei nº 11.350/06 dispõe que: 

“Art. 9o-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o 

vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de 

Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. § 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado 

no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. § 2o A jornada de 

trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial 

previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços 

de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias 

em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos 

territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei. Quanto 

à vigência da Lei 12.994/14 que fixou o valor do piso da carreira da 

autora, prescreve o art. 5º que “esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação”, isto é, 18.06.2014.” A Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 

2002, do Ministério de Saúde que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional 

vinculado do Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, estabelece o que segue: “Art. 1º Instituir o 

Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família 

e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. § 1º O incentivo de 

que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo 

Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios 

qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano. § 2º O montante a 

ser repassado será calculado com base no número de agentes 

comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de 

Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso 

referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, 

deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos 

ACS.” A Portaria nº 674 /GM, de 03 de junho de 2003, art. 3º e seus 

parágrafos, estatui que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 

Comunitários de Endemias cadastrados no Sistema de Informação e 

Atenção Básica-SIAB fazem jus ao recebimento do valor de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), em parcela única anual, senão vejamos: “Art. 

3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela 

a ser paga para o agente comunitário de saúde. § 1º O valor do incentivo 

adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 

reais) por agente comunitário de saúde/ano.” Logo, tem-se que o incentivo 

descrito na Portaria 674/GM de 03 de junho de 2003 destina-se aos 

agentes comunitários e é totalmente diverso daquele denominado incentivo 

de custeio, o qual é repassado aos Fundos Estaduais de Saúde e se 

destinam à implantação e ao custeio de Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde em razão dos gastos da gestão municipal com a 

implantação e organização do programa. A propósito, a jurisprudência 

nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – 

MÉRITO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DIFERENÇA SALARIAL – 

INCENTIVO ADICIONAL ANUAL - PORTARIA Nº 674/GM/03 – LEGALIDADE 

– 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CLASSE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO 

NÃO REQUERIDO NA INICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aos Agentes 

Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemia fazem jus 

ao recebimento do incentivo adicional instituído pela Portaria nº 674 

GM/2003, do Ministério da Saúde. A prescrição quinquenal deve ser 

observada em ações movidas contra a Fazenda Pública. (TJMT Ap 

176055/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 

24/05/2016)” Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento do incentivo 

financeiro adicional referente ao período de 08/2015 a 02/2018, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a 

citação, e, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada 

parcela; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 
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Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Determina-se à 

Secretaria que proceda a retificação do polo passivo da demanda no 

Sistema PJE, para que conste, apenas, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BELOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000847-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANO BELOTE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria dos 

servidores públicos – Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado 

de Mato Grosso postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do 

pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei nº 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o autor, 

servidor público – Profissional do Sistema Único de Saúde do Estado de 

Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 29/12/2004, com a 

publicação da Lei 8.269/2004. A ação foi proposta no ano de 2019. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

No mesmo sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos 

cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a 

Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco 

anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção 

do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente 

devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º 

e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 

5036439.06.2017.8.09.0097 – 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE 

JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado 

em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do 

direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem 

eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, 

à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões 

remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que 

tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma 

nova tabela vencimental, assim, atua ela como limitadora no tempo, para 

fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e 

improvido. Decisão unânime. g.n. (TJTO – Apelação Cível n.º 

0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 

28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

8.269/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000962-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000962-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO MARTINI 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de ação anulatória de cassação 

de CNH com pedido liminar c/c danos morais proposta por CARLOS 

ALBERTO MARTINI contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, na qual objetiva a nulidade no auto de infração nº 

0001403819, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de 

notificação e equívoco na quantidade de alcoolemia, bem como 

indenização em danos morais no valor de R$ 30.000,00. Assevera, em 

síntese, que no dia “No dia 10/10/2016, o Requerente sofreu o Autor de 

Infração nº 0001403819. Por dirigir sob influência de Álcool (Artigo 165) 

do CTB, Alcoolemia (mg/l) 033, teve o veículo apreendido. Pagou a multa, 

retirou o veículo é seguiu sua vida normalmente. Daí em 2019 começaram 

as dores de cabeça com o Órgão Requerido. Quando foi renovar a 

Carteira de Habilitação no DETRAN, foi surpreendido com a 

informação/notícia/decisão administrativa de suspendendo o direito de 

d i r i g i r  p o r  1 2 ( d o z e )  m e s e s .  S o b  p r o c e s s o  n º 

133/2018/GMAPC/DETRAN/NT, data: 22 de outubro de 2018. Esse 

instaurado/julgado totalmente à revelia do Autor, que só soube porque 

procurou o DETRAN para renovar a habilitação.” A tutela foi indeferida. 

Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. No sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Rejeita-se a preliminar de 

ausência de condições da ação, uma vez que, ressai o interesse de agir, 

por pretender a parte requerente a suspensão de penalidade imposta pelo 

DETRAN/MT. Igualmente não há o que se falar em litigância de má-fé, pois 

não estão caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC, não havendo 

razão para a aplicação das penas por litigância de má-fé. Inicialmente, 

cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de 

legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova 

contrária para desconstituir a presunção, mediante demonstração 

inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício 

suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração. O requerente 

alega que o auto de infração foi desconstituído por haver inconsistência 

no processo administrativo em razão de equívoco na quantidade de 

alcoolemia encontrada, mas confirma os motivos da autuação e a 

legalidade da lavratura do auto na resenha fática. Segundo consta na 

inicial, o autor foi autuado pela autoridade policial no dia 10/10/2016, 

incurso no artigo 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa que determine dependência). 

Analisando os documentos acostados nos autos verifica-se que a 

ocorrência registrada (id. 20342884) vincula o requerente a conduzir 

veículo sob a influência de álcool ou substância psicoativa. Assim, em que 

pese a quantidade tenha sido equivocada no processo administrativo, tal 

conclusão não prejudica a infração administrativa prevista no art. 165 do 

CTB. Especificamente no que tange ao enquadramento da infração 

cometida pela parte requerente, cumpre observar o que dispõe o artigo 

165 do CTB: Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência: Infração - 

gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 

dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa - recolhimento do 

documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no 

§ 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código 

de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 

reincidência no período de até 12 (doze) meses. Depreende-se da 

documentação acostada aos autos que a aplicação da penalidade decorre 

da presunção de que o requerente estaria dirigindo sob a influência de 

álcool, e tal presunção não restou prejudicada, pois o próprio autor admite 

a embriaguez e correta lavratura do auto de infração. Sobre a alegação de 

ausência de notificação não assiste razão, a primeira notificação ocorreu 

quando da lavratura da infração, onde o autor assinou o auto de infração 

de alcoolemia, sendo notificação inconteste da ciência da infração e suas 

repercussões jurídicas, que não exaurem-se com o mero pagamento 

voluntário da infração. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece: Art. 

280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á 

auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data 

e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de 

identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados 

necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre 

que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou 

agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - 

assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como 

notificação do cometimento da infração. Os documentos informam o 

cumprimento do disposto na legislação de regência, bem como o histórico 

de envio das notificações das infrações. Registra-se que em relação ao 

Auto de Infração nº MTA0001403819, foi expedida notificação no dia 

26/10/2016 (id. 20342883). Assim, denota-se que, ao contrário do que 

alega o requerente, houve o envio das notificações dentro do prazo 

estabelecido na legislação vigente, 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 

281, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB). Além 

disso, ocorreu a publicidade de sua notificação mediante publicação de 

edital de notificação na imprensa oficial, conforme o próprio autor prova 

com o id. 19705106. Vê-se que há inconsistência na narrativa do autor, 

pois do extrato juntado no id.19705110, verifica-se que o pagamento da 

multa foi realizado logo após a emissão da notificação processo 

administrativo, razão pela qual improcede pedido de anulação da multa 

discutida nestes autos, haja vista que não restou comprovada qualquer 

irregularidade. Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão a 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. No caso em tela, não vislumbra-se a lesão a 

nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a 

ocorrência de dano moral. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001063-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO BENEDITO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001063-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABRAO BENEDITO DE TOLEDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ABRÃO BENEDITO DE TOLEDO propôs a 

presente ação de anulação de ato administrativo em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, objetivando a nulidade do ato de exclusão da guarda 

patrimonial. Alega, em síntese, que o ato está eivado de ilegalidade, eis 

que não foram observados todos os procedimentos necessários pelo 
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requerido, bem como não quitou toda sua obrigação para com o 

requerente, tais como férias e licença-prêmio. Foi indeferida a tutela 

antecipada. Citado, o reclamado não apresentou defesa nem compareceu 

em audiência, mas diante da indisponibilidade do interesse público posto 

em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. A Lei Complementar de nº 279/2007 foi alterada 

pela LC nº 394/10 e após pela LC nº 478/12, diz em seu artigo 3º sobre a 

renovação da convocação, que segue. Art. 3º A convocação deverá ser 

renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os 

requisitos previstos em lei. (Nova redação dada pela LC 478/12) A 

redação anterior estabelecia que “Art. 3º A convocação terá duração de 

02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período, salvo disposição 

legal em contrário”. O referido artigo, em seu parágrafo único dispõe: 

Parágrafo único. O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer 

tempo nos casos em que o convocado: (...) VI - for conveniente para a 

Administração Pública. Há prova de que a parte reclamante foi convocada 

para compor a guarda patrimonial e posteriormente teve sua convocação 

cancelada pelo Ato nº 464/2019 (id. 19931036). Assim, a parte reclamada 

agiu em conformidade com a lei, uma vez que no artigo 3º, VI da LC nº 

279/ 2007 alterada pela LC nº 394/10, prevê a interrupção da convocação 

por conveniência da Administração Pública. Com base na norma descrita 

acima, verifica-se que o legislador fez questão de reiterar o dispositivo já 

sabidos pelo autor mais atacado depois de cancelada definitivamente sua 

convocação. Desse modo, como o quadro fático demonstra que não 

houve ilegalidade na exclusão e, diante da ausência de prova em sentido 

contrário, não há como acolher-se o pedido. Registra-se ainda, que só 

cabe ao Judiciário a análise quanto a legalidade do ato administrativo, 

cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo 

administrativo, avaliar, selecionar, convocar ou cancelar convocação 

conforme sua discricionariedade. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017). (G.n.) Ademais, em se tratando de ato discricionário da 

administração, é defeso ao Poder Judiciário adentrar em seu mérito, em 

razão do princípio da separação e independência dos poderes, cabendo 

apenas verificar se o Poder Público agiu com observância da lei, e se de 

forma razoável e proporcional. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PARADA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000813-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NEIDE PARADA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de ação de retificação de 

jornada de trabalho c.c danos materiais proposta por NEIDE PARADA DE 

OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV – 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, objetivando “...ser imediatamente 

transposta para o regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) 

horas/semanais, com os consequentes benefícios remuneratórios, nos 

termos da Emenda Constitucional Estadual nº 12/98, bem como que os 

Requeridos, sejam CONDENADOS ao pagamento das diferenças de 

vencimentos e/ou proventos decorrentes da diferença de 1/3 (um terço) 

ou 10 (dez) horas/semanais que o autor deixou de receber, contados dos 

últimos 05 (cinco) anos...”. Citados, os requeridos não compareceram na 

audiência inicial e apenas o Estado apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento dos requeridos à audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Acolhe-se a justificativa para ausência da parte autora e deixa-se de 

renovar o ato em razão da ausência das demais partes. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A 

requerente informa que é servidora pública aposentada no cargo de 

Professor da Educação Básica desde 21/10/1999 e teve indeferido, 

através do processo administrativo nº 637649/2017, a retificação do 

regime jurídico concernente ao número de horas semanais, para fins de 

recebimento do benefício previdenciário, de 20 (vinte) para 30 (trinta) 

horas. Acrescenta que muitos processos administrativos com pedidos 

idênticos foram deferidos, contudo, não foi reconhecido seu direito e nem 

houve quitação do suposto crédito, razão pela qual ingressa com a 

presente ação com a finalidade de receber os valores retroativos dos 

cinco anos anteriores ao protocolo desta (09/04/2018). A EC nº 12/98 

alterou a redação do art. 237 da Constituição do Estado de Mato Grosso e 

fixou jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas semanais para os 

servidores ocupantes do cargo de professor da educação básica ("Art. 

237 (...) III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, 

garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, 

jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) 

destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo 

Estado e Municípioss84 (EC 12/98);”. A fim de regulamentar o tema 

editou-se a LC nº 50/98 que previu expressamente a possibilidade de 

opção pelo novo regime: “Art. 86 Durante o mês de dezembro de 1998, os 

professores em regime de 20 (vinte) e 22 (vinte o duas) horas - aulas 

semanais de trabalho deverão optar pelo regime de 30 (trinta) horas 

semanais, desde que tenham no máximo 50% (cinquenta por cento) de 

efetivo exercício nas funções do magistério;” (Grifei) Compulsando os 

autos, vê-se que, independentemente do motivo pelo qual a requerente 

não fez a opção pela majoração da jornada de trabalho, restou 

incontroverso que durante todo o período em que exerceu cargo de 

professor da educação básica, trabalhou com jornada reduzida de 20 

(vinte) horas semanais. Tendo em vista que a contribuição previdenciária 

incide sobre o subsídio recebido mensalmente é certo que quanto maior a 

remuneração, maior a contribuição do servidor. Desse modo, se a 

requerente contribuiu durante todo período quando em atividade sobre a 

remuneração de 20 (vinte) horas semanais, não lhe assistiria a pretensão 

de receber aposentadoria igual aos demais servidores que laboraram e 

contribuíram para o sistema previdenciário sobre o subsídio de 30 (trinta) 
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horas semanais, o que erroneamente acabou sendo deferido 

administrativamente para alguns servidores. A requerente não comprova o 

recolhimento previdenciário a justificar o recebimento do valor retroativo, 

eis que no regime contributivo previdenciário, é vedado ao servidor público 

carrear para os proventos da aposentadoria parcela da remuneração 

sobre a qual não incidiu desconto previdenciário, em observância aos 

princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial e do regime 

solidário e contributivo da previdência social. Nesse sentido: (...) A 

alegação abstrata de que a lei não prevê a jornada de 20 (vinte) horas 

semanais para a carreira de Professor não constitui motivo suficiente para 

que o servidor aposentado tenha seus proventos calculados com base na 

jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, mormente se ao tempo 

da aposentadoria o mesmo não laborava com a carga horária pretendida. 

5 - Se a alteração de jornada de trabalho ocorreu mediante processo 

administrativo prévio e regular, com respeito ao direito ao contraditório e a 

ampla defesa, não há falar-se em ilegalidade do ato. Inexistente qualquer 

vício a ensejar a nulidade do ato impugnado, em sede de mandado de 

segurança, não se vislumbra ofensa à direito líquido e certo. (N.U 

1003648-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado 

no DJE 17/06/2019). (Grifo nosso) Além disso, a reunião dos requisitos 

para a passagem para a inatividade determina a aplicação da norma 

vigente, com as condições escolhidas pelo servidor naquele momento, 

sendo defeso, a qualquer argumento, a posterior alteração, a propósito: 

APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 

NOVA. ART-153, § 3º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 339. 

APLICAR BENEFÍCIO DA LEI NOVA AOS QUE SE INATIVARAM ANTES DE 

SUA VIGÊNCIA, SEM DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA SOBRE EFEITO 

RETROATIVO, IMPORTA EM CONTRARIAR A GARANTIA DO ATO 

JURÍDICO PERFEITO (ART. 153, § 3º DA CF) E SUBSTITUIR-SE AO 

LEGISLADOR, A PRETEXTO DE ISONOMIA (SÚMULA 339). RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (STF - RE 108410, Relator(a): 

Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 18/04/1986, DJ 

16-05-1986 PP-08190 EMENT VOL-01419-04 PP-00737 RTJ EMENT 

VOL-00117-02 PP-00901). É de se destacar que a LC nº 50/98 previa a 

possibilidade de opção pelo novo regime, mas poderia ser feito tão 

somente durante o mês de dezembro de 1998, de modo que não é lícita a 

extensão de prazo, sem expressa previsão legal. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLAS LEON AYALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO OAB - MT6464-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001273-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BLAS LEON AYALA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de cobrança de conversão da 

licença-prêmio em pecúnia proposta por BLAS LEON AYALA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a conversão em pecúnia da 

Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 2009/2014, na quantia de R$ 

7.555,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). Citado, o 

requerido não compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. No sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. Rejeita-se a alegação de prescrição, pois entre a 

aposentadoria do autor ocorrida no dia 06.06.2017, conforme Ato nº 

18265/2017 (id. 20517954), e a propositura da presente ação 

(30/05/2019), não medeiam cinco anos. É cediço que a licença-prêmio 

gera direito a conversão em pecúnia quando não usufruída durante o 

vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão 

da aposentadoria, não poderá mais gozar, iniciando-se o prazo 

prescricional a partir da aposentadoria. O requerente carreou aos autos 

documentos em que a própria administração reconhece o direito a um mês 

de licença-prêmio, que não foi usufruída, nem convertida em espécie e 

nem averbada para contagem de tempo em dobro para aposentadoria. O 

requerido não impugnou o direito invocado e não juntou comprovante de 

pagamento, não desconstituindo os fundamentos e documentos 

apresentados com a inicial. Desse modo, o requerente faz jus à 

percepção em espécie pela não utilização da referida licença-prêmio, pois 

constitui a única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de 

direito adquirido.[1] Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar ao requerente 01 (um) mês de licença-prêmio não gozada quando 

em atividade, referente ao quinquênio de 2009/2014, no valor de R$ 

7.555,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária 

pelo IPCA-E, da data da aposentadoria, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

"AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA. MÉRITO – 

SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LINCENÇA 

PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. A prescrição ao direito de requerer 

indenização referente às licenças-prêmios não gozadas tem início com o 

ato de aposentadoria. Comprovado que o servidor aposentado não 

usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, 

a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.". (Ag 125344/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000266-23.2019.8.11.0001 INTERESSADO: FABIANA CRISTINA COSTA 
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REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de cobrança – direito trabalhista” 

interposta por FABIANA CRISTINA COSTA em desfavor do MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, consubstanciada em contratos temporários sucessivos para 

trabalhar como técnico de nível superior junto a Secretaria de Estado de 

Educação, no período entre 12.01.2015 a 31.12.2015 e de 04.01.2016 a 

31.12.2016, objetiva o recebimento do FGTS durante todo o período 

trabalhado, multa de 40% e férias proporcionais. Citada, a parte reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. É cediço que os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, vejamos: 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: (...) II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) Observa-se ainda que, o § 2º do artigo 

alhures mencionado preceitua: “A não observância do disposto nos 

incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, inciso IX, da CF estabelece que: 

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” 

Tal legislação regulamentará o regime jurídico administrativo especial, 

tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por 

meio de concurso público ou estatutário. Portanto, trata-se de norma 

específica, não se aplicando a CLT ao presente caso, eis que a relação é 

jurídico-administrativa[1]. Assim, vê-se que o Município de Cuiabá atendeu 

aos requisitos estabelecidos pela legislação que rege o tema editando a 

Lei Municipal nº 4.424/2003, que estabelece: Art. 1º Para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I – assistência e situações de calamidade pública; II – combate a 

surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto e professor 

visitante; IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder 

Público: a) limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área 

de Saúde; d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas 

sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano. (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de 

março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 

04/03/2015) VI – atender programas firmados mediante convênios ou 

outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e 

iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito 

municipal;(...) Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, 

podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os 

seguintes prazos máximos: Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 

(noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do 

prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência 

social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com 

aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o 

contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada 

na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço 

público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e 

para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento 

das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste 

intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. 

(Acrescentado pela Lei nº 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 591, de 23 de março de 2015) I – até 

doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II– até dezoito meses, no 

caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 

30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009) III – até 

4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.” (Nova 

redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015) Com efeito, a Lei 

Municipal vigente à época da contratação determinava que os contratos 

por prazo determinado pudessem ser prorrogados, por uma única vez, 

pelo mesmo período respeitado o prazo máximo de até quatro anos. 

Assim, não descumpridas as regras constitucionais e a legislação 

específica relativa da contratação por prazo determinado pela 

administração pública, não há que se falar em nulidade dos contratos e, 

por consequência, improcede o pedido de indenização relativa ao valor de 

8% do FGTS e da multa de 40%, esta por ausência de previsão legal, eis 

que não aplica-se a CLT. Vale lembrar que, no âmbito do direito 

administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a 

administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. No que 

refere-se às férias e o respectivo terço constitucional, observa-se que a 

parte autora laborou de 12.01.2015 a 31.12.2015 e de 04.01.2016 até 

31.12.2016, sendo dispensada ao término do contrato temporário. 

Portanto, ausente a comprovação de quitação pelo requerido dos valores, 

a requerente faz jus à respectiva indenização. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o requerido a pagar a parte autora as férias e o 

respectivo terço constitucional referente aos anos de 2015 e 2016, no 

valor de R$ 7.490,72 (sete mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e 

dois centavos), a ser acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do término 

dos contratos, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo 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 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. 

Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se 

tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não 

transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em 

celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a 

atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 

5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa) (...) 5. Em se tratando de relação 

jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas 

previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a anotação na 

CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 

27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002542-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002542-61.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 
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Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por FLAVIO RIBEIRO DE MELO em desfavor do 

Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento dos honorários periciais 

fixados nos processos códigos: 1096496, 1043298, 1121563, 922595, 

428928, 412792, 1066612, 1092407, 1083345 e 1073781, em trâmite na 

Comarca de Cuiabá–MT, que perfazem o montante atualizado de R$ 

10.454,74 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à 

apreciação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

10.454,00 (dez mil quatrocentos cinquenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas 

e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito 

(art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, 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. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins 

do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se aos 

juízos de origem das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002738-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ANTONIO MONTANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002738-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALTON ANTONIO MONTANHA 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor público do Município de 

Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. No sistema dos juizados especiais o processo é 

gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público,inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis Complementares 93/2003, 94/2003, 

152/2007 e 153/2007, efetivou a reestruturação. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após leique, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto –STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento 

da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e 

EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015084-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015084-59.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NEIDE SCARIN CABERLIM DA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. A parte autora, servidora 

pública estadual com vínculo temporário da Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 
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perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. Ora, a relação jurídica 

estabelecida entre a parte autora e a Administração é por determinação 

constitucional, essencialmente de caráter excepcional e por tempo 

determinado, não se aplicando as mesmas regras estatutárias. Trata-se, 

pois, de relação jurídico-administrativa, em que os direitos não se 

confundem com os dos servidores estatutários. Ainda que a parte 

requerente preste serviços por longos anos ao reclamado, não transmuda 

a natureza da relação, muito pelo contrário, aparentemente existe um 

descumprimento das disposições contidas no art. 37, X, da CF. Inclusive, 

vê-se no id. nº 102998 o holerite da parte autora do mês 04/2014 no qual 

consta expressamente que o vínculo se deu é por meio de contrato 

temporário. Veja, que este documento é de poucos meses antes da 

propositura da presente demanda. Da análise do contexto probatório, 

observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que 

lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, 

no sentido de comprovar o vínculo efetivo com o Estado, pois dentre os 

documentos apresentados consta como regime especial (contrato 

temporário), não trazendo quaisquer elementos a elidir essa informação. A 

propósito, na contestação a parte demandada aduz que “a parte autora 

não faz jus à recomposição salarial uma vez que seu vínculo com Estado 

é precário e posterior à 1994. Trata-se de servidora temporária, 

contratada muito tempo após a implantação da URV a qual não goza dos 

mesmos direitos dos demais servidores públicos efetivos, uma vez que 

seu vínculo com a administração pública é especial e precário.”. A parte 

autora não impugnou o argumento da defesa, conforme certidão de id. 

330384, na verdade não foi capaz nem de apresentar documentos legíveis 

deixando transcorrer o prazo após intimação (id. 9400967). Deste modo, 

resta claro e inequívoco que a relação entre as partes advém de um 

contrato temporário, e, portanto precário. Os contratados temporariamente 

não se confundem com os servidores em sentido estrito, impondo-se a 

improcedência do pedido. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Bruna Larissa Neves Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BERNARDINO BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003604-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARTUR BERNARDINO BESSA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito 

c/c Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars para fazer cessar os 

descontos previdenciários ilegais proposta por ARTUR BERNARDINO 

BESSA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem como a 

restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 1.705,22 (mil, 

setecentos e cinco reais e vinte e dois centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art. 355, I, do CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). 

Sendo assim, ACOLHE-SE a preliminar suscitada para reconhecer a 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a 

presente ação, eis que os pedidos de restituição são a partir de 07/2015. II 

– MÉRITO Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno no período de 07/2015 a 06/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 22750624 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos do adicional, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno referente aos meses de 07/2015 a 

06/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

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. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001897-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO STUDART DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001897-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VICTOR HUGO STUDART DE 

MORAIS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por VICTOR HUGO STUDART DE MORAIS em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

2.674,88 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no período de 01/2015 a 05/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 21795469 a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos do adicional, 

quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao pedido 

de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que 

a relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

referente aos meses de 01/2015 a 05/2019 e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE INFANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005272-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CAROLINE INFANTINO DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição 

de Indébito c/c Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars para fazer 

cessar os descontos previdenciários ilegais proposta por CAROLINE 

INFANTINO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

3.252,04 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos). 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. Processo apto para 

julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, ACOLHE-SE a preliminar suscitada 

para reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

para responder a presente ação, eis que o pedido de restituição é partir 

de 02/2015. II – MÉRITO Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno no período de 02/2015 a 05/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 23045007 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos do adicional, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 
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autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno referente aos meses de 02/2015 a 

05/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

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. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003351-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO SERRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003351-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSINO SERRA NETO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito 

c/c Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars para fazer cessar os 

descontos previdenciários ilegais proposta por JOSINO SERRA NETO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem como a 

restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 3.801,73 

(três mil, oitocentos e um reais e setenta e três centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 09/2014 

a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22707509 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos do adicional, quando deveriam ter sido utilizados 

os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno referente aos meses de 09 e 

10/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a soma dos 

descontos de mesma natureza incidentes no período de 02/2015 a 

06/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

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. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001862-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001862-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELZA DIAS DE PAULA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por ELZA DIAS DE PAULA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

15.202,28 (quinze mil, duzentos e dois reais e vinte e oito centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. Processo apto para 

julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, ACOLHE-SE a preliminar 

suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV para responder a presente ação quanto aos 

pedidos referentes ao período de 07/2014 a 12/2014. II- MÉRITO Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 
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férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno no período de 01/2015 a 05/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

21619640 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos do 

adicional, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", assim como foram considerados os descontos 

ocorridos no ano de 2014, o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno referente aos meses de 01/2015 a 

05/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

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. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004231-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETTE NUNES DE SIQUEIRA AGUILERA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004231-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALDETTE NUNES DE 

SIQUEIRA AGUILERA BENITES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer 

c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para 

fazer cessar os descontos previdenciários ilegais proposta por 

VALDETTE NUNES DE SIQUEIRA AGUILERA BENITES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados no total de R$ 4.868,74 (quatro mil, 

oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Citados, 

os requeridos apresentaram contestação. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 08/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

22/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 08/2014. II - MÉRITO A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade no 

período de 08/2014 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22855435 a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", assim como foi incluída a parcela prescrita do adicional de 

insalubridade de 07/2014, o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

à autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade referente aos meses de 08 a 12/2014; e 

ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de 

insalubridade incidentes no período de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-42.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001474-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE SOUZA 

LANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de “ação de cobrança” 

proposta por EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a diferença do valor relativo a 

ajuda de custo em decorrência de transferência de sede, com ônus por 

necessidade do serviço da Academia de Polícia Militar Costa Verde 

(Várzea Grande) para o 7º Comando Regional (Tangará da Serra), por 

determinação do Comandante Geral, consoante Portaria nº 11937, 

publicada no Boletim Geral Eletrônico da PMMT n° 1900 de 26/02/2018. 

Citada, a parte requerida não compareceu a audiência de conciliação, nem 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A parte autora noticia que, por 

determinação do Comandante Geral, foi transferida com ônus por 

necessidade do serviço de Várzea Grande para Tangará da Serra, sendo 

pago a denominada “ajuda de custo”. Assevera, entretanto, que o valor 

está incorreto ao desconsiderar o seu posto, por isso entende fazer jus à 

diferença na quantia atualizada de R$ 9.810,27. A referida verba é tratada 

no Estatuto dos Militares disciplinado pela Lei Complementar 555, de 29 de 

dezembro 2014, nos seguintes termos: Art. 130 A ajuda de custo 

destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no 

interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício 

em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda de custo 

corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. Note-se, 

portanto, que a natureza jurídica da verba é indenizatória, vinculando o 

seu recebimento a prova de que o deslocamento se deu por determinação 

da Administração e em razão de seu serviço. Nos ids. nº 20870431 e 

20870432, a parte autora apresenta seu holerite em que consta o 

pagamento da ajuda de custo, bem como junta a portaria que determinou 

sua transferência com ônus. Em conjunto a isto, o aludido pagamento 

confirma o preenchimento do fato gerador da ajuda de custo, cingindo-se 

a controvérsia apenas em relação ao quantum. Nesse aspecto, diante do 

valor repassado a parte autora infere-se que foi utilizada o disposto na LC 

231/2005, revogada pela LC 555/2014, porquanto na outra legislação 

previa-se que o pagamento seria limitado a dez vezes o valor da menor 

remuneração do Estado, portanto, resultando a quantia que fora 

efetivamente paga. Deste modo, vê-se que ao realizar o pagamento houve 

um equívoco no momento de apurar a quantia, aplicando-se disposição 

legal revogada, competindo assim o pagamento da diferença, por 

decorrência da regra legal. Se o requerido entendeu por bem editar lei com 

estes critérios, direitos e designar o servidor para o exercício das funções 

em outra sede presume-se que o fez dentro de uma análise orçamentária, 

necessidade e observando os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. É notório que o pagamento menor se deu em razão de 

entendimento equivocado da Secretaria de Estado e Gestão. Assim, tendo 

o art. 131, da LC 555/2014, alterado o valor da ajuda de custo, a 

procedência é medida que se impõe, devendo, contudo, os juros incidirem 

a partir da citação. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido a pagar ao requerente a diferença de ajuda de custo no valor de 

R$ 8.680,80 (oito mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos), a ser 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e 

correção monetária pelo IPCA-E, desde o recebimento parcial (03/2018); e, 

em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO BORGES DE HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001476-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO RICARDO BORGES DE 

HOLANDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de “ação de 

cobrança” proposta por SÉRGIO RICARDO BORGES DE HOLANDA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a diferença da 

ajuda de custo recebida em decorrência de transferência de sede, com 

ônus por necessidade do serviço do 15º Batalhão de Polícia Militar de Alto 

Araguaia para Diretoria de Gestão de Pessoas de Cuiabá, por 

determinação do Comandante Geral, consoante Portaria nº 20834, 

publicada no Boletim Geral Eletrônico da PMMT n° 2173 de 17/04/2019. 

Citada, a parte requerida não compareceu a audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A parte autora noticia que, por 

determinação do Comandante Geral, foi transferida com ônus por 

necessidade do serviço do 15º Batalhão de Polícia Militar de Alto Araguaia 

para Diretoria de Gestão de Pessoas de Cuiabá, sendo pago a 

denominada “ajuda de custo”. Assevera, entretanto, que o valor foi 

incorreto ao desconsiderar o seu posto, entende fazer jus à diferença na 

quantia atualizada de R$ 17.333,02. A referida verba é tratada no Estatuto 

dos Militares disciplinado pela Lei Complementar 555, de 29 de dezembro 

2014, nos seguintes termos: Art. 130 A ajuda de custo destina-se a 

compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do 

serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova 

sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda de custo corresponderá 

ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. Note-se, portanto, que a 

natureza jurídica da verba é indenizatória, vinculando o seu recebimento a 

prova de que o deslocamento se deu por determinação da Administração 

e em razão do serviço. Nos ids. nº 20873021 e 20873022, a parte autora 

apresenta o holerite em que consta o pagamento da ajuda de custo, bem 

como a portaria que determinou transferência com ônus. Em conjunto a 

isto, o aludido pagamento confirma o preenchimento do fato gerador da 

ajuda de custo, cingindo-se a controvérsia apenas em relação ao 

quantum. Nesse aspecto, diante do valor repassado a parte autora 

infere-se que foi utilizada o disposto na LC 231/2005, revogada pela LC 

555/2014, porquanto, na outra legislação previa-se que o pagamento seria 

limitado a dez vezes o valor da menor remuneração do Estado, portanto, 

resultando a quantia que fora efetivamente paga. Deste modo, vê-se que 

ao realizar o pagamento houve um equívoco no momento de apurar a 

quantia, aplicando-se disposição legal revogada, competindo assim o 

pagamento da diferença, por decorrência da regra legal. Se o requerido 
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entendeu por bem editar lei com estes critérios, direitos e designar o 

servidor para o exercício das funções em outra sede presume-se que o 

fez dentro de uma análise orçamentária, necessidade e observando os 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. É notório que o pagamento 

menor se deu em razão de entendimento equivocado da Secretaria de 

Estado e Gestão. Assim, tendo o art. 131, da LC 555/2014, alterado o valor 

da ajuda de custo, a procedência é medida que se impõe, contudo, os 

juros devem ser calculados a partir da citação. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a diferença de 

ajuda de custo no valor de R$ 17.291,65 (dezessete mil, duzentos e 

noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), a ser acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária 

pelo IPCA-E, desde o pagamento parcial (05/2019); e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004538-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO DE SOUZA PEIXOTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004538-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LISANDRO DE SOUZA 

PEIXOTO NETO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Tutela de 

Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais proposta por LISANDRO DE SOUZA PEIXOTO NETO 

em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

remuneração do cargo comissionado, bem como a restituição em dobro 

dos valores descontados no período de 07/2014 a 05/2017 no total de R$ 

5.168,51 (cinco mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. Processo apto 

para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Rejeita-se a preliminar de 

indeferimento da inicial, uma vez que, junto a peça exordial, o requerente 

apresentou o demonstrativo de cálculo de id. 22907089, no qual estão 

identificados os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre remuneração do cargo comissionado, bem como os 

meses que incidiram tais descontos (07/2014 a 05/2017), além de ter 

colacionado os holerites do referido período, que comprovam tais 

informações. Em verdade, verifica-se que a parte autora apenas se 

equivocou ao nomear a verba indicada no cálculo como “fato 

previdenciário/insalubridade”, contudo, através dos holerites e dos valores 

do demonstrativo se constata que trata-se do cargo comissionado. I - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, 

ACOLHE-SE a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva 

do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV para responder a presente 

ação quanto aos pedidos referentes ao período de 07/2014 a 12/2014. II – 

MÉRITO Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre remuneração do cargo comissionado no período de 

01/2015 a 05/2017. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se 

do demonstrativo de cálculo de id. 22907089 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos da remuneração do cargo 

comissionado, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", assim como foi considerada as parcelas do ano de 

2014, o que não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido 

em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao pedido de 

pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a 

relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a remuneração do 

cargo comissionado (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre remuneração do cargo 

comissionado referente aos meses de 01/2015 a 05/2017, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002106-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002106-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MURILO AMARAL TEODORO 

DE MELLO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Tutela de 

Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais proposta por MURILO AMARAL TEODORO DE 

MELLO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre remuneração do cargo comissionado, bem como a restituição em 

dobro dos valores descontados no período de 04/2015 a 11/2017 no total 

de R$ 19.561,16 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e um reais e 

dezesseis centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 
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Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

remuneração do cargo comissionado no período de 04/2015 a 11/2017. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 22172790 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos da remuneração do cargo comissionado, quando deveriam ter 

sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não 

impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a remuneração do 

cargo comissionado (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre remuneração do cargo 

comissionado referente aos meses de 04/2015 a 11/2017, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030988-51.2018.8.11.0041
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1030988-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARINETE DE FATIMA PERUSSO 

CAMILO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público do sistema único de saúde, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública do sistema 

único de saúde do Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada 

aos 29/12/2004, com a publicação da Lei 8.269/2004. A ação foi proposta 

no ano de 2018. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. No mesmo 

sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos 

cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a 

Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco 

anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção 

do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente 

devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º 

e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 

5036439.06.2017.8.09.0097 – 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE 

JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado 

em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do 

direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem 

eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, 

à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões 
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remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que 

tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma 

nova tabela vencimental, assim, atua ela como limitadora no tempo, para 

fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e 

improvido. Decisão unânime. g.n. (TJTO – Apelação Cível n.º 

0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 

28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

8.269/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009136-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (AUTOR(A))

FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITA ANDRELINA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIA MARIA DE ALMEIDA COSTA (AUTOR(A))

ROOSEVELT ALVES FILHO (AUTOR(A))

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO (AUTOR(A))

ELEONORA MARIA NADAF BATISTA (AUTOR(A))

SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

ANCELMO CLAUDINO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LEONIDIO DE JESUS DE CAMPOS (AUTOR(A))

ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON SANTANA MARIM (AUTOR(A))

SEBASTIAO MORAIS DUTRA (AUTOR(A))

JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

EDITE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009136-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA RODRIGUES DA 

SILVA, ANCELMO CLAUDINO FIGUEIREDO, ANTONIA MARIA DE ALMEIDA 

COSTA, BENEDITA ANDRELINA DA SILVA, EDITE MARIA DE OLIVEIRA, 

EDSON SANTANA MARIM, ELEONORA MARIA NADAF BATISTA, FELIX DA 

SILVA, JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO, LEONIDIO DE JESUS DE 

CAMPOS, ROOSEVELT ALVES FILHO, SEBASTIAO JOEL MOREIRA, 

SEBASTIAO MORAIS DUTRA, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, 

SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM, ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Os autores, integrantes da categoria dos servidores 

públicos – Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social postulam 

a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, os autores, servidores públicos – 

Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato 

Grosso, tiveram a carreira reestruturada aos 10/12/2001, com a 

publicação da Lei 7.554/2001. A ação foi proposta no ano de 2018. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

No mesmo sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos 

cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a 

Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco 

anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção 

do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente 

devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º 

e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 

5036439.06.2017.8.09.0097 – 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE 

JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado 

em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 
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REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do 

direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem 

eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, 

à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões 

remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que 

tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma 

nova tabela vencimental, assim, atua ela como limitadora no tempo, para 

fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e 

improvido. Decisão unânime. g.n. (TJTO – Apelação Cível n.º 

0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 

28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

7.554/2001 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto nº 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002008-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAS LUIS ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002008-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAS LUIS ALVES CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público estadual da Carreira de Profissionais do Sistema Único de 

Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a 

parte reclamada deixou de comparecer na audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público estadual da Carreira de Profissionais 

do Sistema Único de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, teve a 

carreira reestruturada aos 01/01/2005, com a publicação da Lei nº 

8.269/2004. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei nº 8.269/2004 (01/01/2005) e o ajuizamento da presente 

ação (23/07/2019) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se 

o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º 

Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE a prejudicial de mérito para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do 

art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000229-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILDES APARECIDA DAS NEVES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000229-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOANILDES APARECIDA DAS 

NEVES CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, 

integrante da categoria servidor público estadual da Carreira de 

Profissionais do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, a autora, servidora público estadual da Carreira de 

Profissionais Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos, teve a carreira reestruturada com as publicações das Leis nº 

8.089/2004 e 8.260/2004. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência das Leis nº 8.089/2004 e 

8.260/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, "as dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004099-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA DE NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004099-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TEREZA MARIA DE 

NASCIMENTO PEREIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer 

c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita 

Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários ilegais 

proposta por TEREZA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, bem como a restituição em dobro 

dos valores descontados no total de R$ 2.466,46 (dois mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art. 355, I, do CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, 

ACOLHE-SE a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva 

do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a presente ação, eis que 

o pedido de restituição é a partir de 08/2017. II – MÉRITO Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 
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noturno no período de 08/2017 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22833660 a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos do adicional, 

quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao pedido 

de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que 

a relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

referente aos meses de 08/2017 a 06/2019 e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001713-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO LUIZ BASTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebem-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Deixa-se de intimar a parte requerida por se tratar de análise quanto a 

mero erro material. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 24389792, sob o 

fundamento de que a sentença padece de erro material/omissão ao não 

fixar o período de incidência da correção monetária. O embargante indica 

erro material na decisão onde se lê: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar ao requerente a importância de R$ 18.540,93 (dezoito mil quinhentos 

e quarenta reais e noventa e três centavos) acrescido dos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da 

citação, e correção monetária pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e 

condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Compulsando os autos 

observa-se que, de fato, houve erro material quanto ao período que 

deveria incidir a correção monetária, que deve seguir o padrão das ações 

propostas de maneira idêntica (autos 1000971-21.2019.811.0001, 

1000628-25.2019.811.0001 e 1000501-87.2019.811.0001). Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na 

sentença de mero erro material, passando a sentença a ter a seguinte 

redação: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 18.540,93 (dezoito mil quinhentos e quarenta reais e 

noventa e três centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção 

monetária a partir de setembro/2015 pelo índice IPCA-E (ADI 4425 - STF), 

nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001591-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA MARINA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Deixa-se de intimar a parte requerida por se tratar de 

análise quanto a mero erro material. Trata-se de embargos declaratórios 

opostos pelo requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

24331759, sob o fundamento de que a sentença padece de erro 

material/omissão ao não fixar o período de incidência da correção 

monetária. O embargante indica erro material na decisão onde se lê: “(...) 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos) 

acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCAE (ADI 4425 - 

STF), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Compulsando os 

autos observa-se que, de fato, houve erro material quanto ao período que 

deveria incidir a correção monetária, que deve seguir o padrão das ações 

propostas de maneira idêntica (autos 1000971-21.2019.811.0001, 

1000628-25.2019.811.0001 e 1000501-87.2019.811.0001). Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na 

sentença de mero erro material, passando a sentença a ter a seguinte 

redação: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta 

e dois centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção monetária a 

partir de setembro/2015 pelo índice IPCAE (ADI 4425 - STF), nos termos e 

condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 
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Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015152-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE PINHO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015152-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDMILSON DE PINHO ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. O juízo determinou a intimação da parte autora para 

emendar a inicial. Corretamente intimada a parte requerente quedou-se 

inerte. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem 

resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE GOMES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001632-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO JOSE GOMES ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Deixa-se de intimar a parte requerida por se tratar de 

análise quanto a mero erro material. Trata-se de embargos declaratórios 

opostos pelo requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

24384847, sob o fundamento de que a sentença padece de erro 

material/omissão ao não fixar o período de incidência da correção 

monetária. O embargante indica erro material na decisão onde se lê: “(...) 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos) 

acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (ADI 4425 

- STF), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Compulsando 

os autos observa-se que, de fato, houve erro material quanto ao período 

que deveria incidir a correção monetária, que deve seguir o padrão das 

ações propostas de maneira idêntica (autos 1000971-21.2019.811.0001, 

1000628-25.2019.811.0001 e 1000501-87.2019.811.0001). Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na 

sentença de mero erro material, passando a sentença a ter a seguinte 

redação: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta 

e dois centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção monetária a 

partir de setembro/2015 pelo índice IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e 

condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MENDES MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000629-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON MENDES MARTINS JUNIOR REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Deixa-se de intimar a parte requerida por se tratar de 

análise quanto a mero erro material. Trata-se de embargos declaratórios 

opostos pelo requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

24262070, sob o fundamento de que a sentença padece de erro 

material/omissão ao não fixar o período de incidência da correção 

monetária. O embargante indica erro material na decisão onde se lê: “(...) 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

9.295,03 (nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e três centavos) 

acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCAE (ADI 4425 - 

STF), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Compulsando os 

autos observa-se que, de fato, houve erro material quanto ao período que 

deveria incidir a correção monetária, que deve seguir o padrão das ações 

propostas de maneira idêntica (autos 1000971-21.2019.811.0001, 

1000628-25.2019.811.0001 e 1000501-87.2019.811.0001). Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na 

sentença de mero erro material, passando a sentença a ter a seguinte 

redação: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 9.295,03 (nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e 

três centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção monetária a 

partir de setembro/2015 pelo índice IPCAE (ADI 4425 - STF), nos termos e 

condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013471-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLENE PEREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013471-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSLENE PEREIRA MACIEL 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. O juízo determinou a intimação da parte autora para 

emendar a inicial. Corretamente intimada a parte requerente quedou-se 

inerte. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem 

resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015478-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLENE PEREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015478-81.2019.8.11.0002 REQUERENTE: JOSLENE PEREIRA MACIEL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. O juízo determinou a intimação da parte autora para 

emendar a inicial. Corretamente intimada a parte requerente quedou-se 

inerte. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem 

resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002841-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

e ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002841-83.2016.8.11.0041. 

EXEQUENTE: IVANILDES RIBEIRO DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 20685625, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição, por não ter sido 

determinada a realização de perícia. Segundo entendimento do STJ: "a 

contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a 

contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a 

estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução 

que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o 

entendimento do magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, 

verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com a 

finalidade de modificar a sentença, o que não é possível na via recursal 

utilizada, especialmente porque não resta evidenciado qualquer dos 

elementos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001635-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: RAIMUNDO AMANCIO DE 

OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebem-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Deixa-se de intimar 

a parte requerida por se tratar de análise quanto a mero erro material. 

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo requerente em desfavor 

da decisão proferida no id. 24385437, sob o fundamento de que a 

sentença padece de erro material/omissão ao não fixar o período de 

incidência da correção monetária. O embargante indica erro material na 

decisão onde se lê: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ R$ 8.141,43 (oito mil cento e quarenta e 

um reais e quarenta e três centavos) acrescido dos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e 

correção monetária pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e condições 

fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. (...)”. Compulsando os autos observa-se que, de 

fato, houve erro material quanto ao período que deveria incidir a correção 

monetária, que deve seguir o padrão das ações propostas de maneira 

idêntica (autos 1000971-21.2019.811.0001, 1000628-25.2019.811.0001 e 

1000501-87.2019.811.0001). Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, nos termos do 

art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na sentença de mero erro 

material, passando a sentença a ter a seguinte redação: “(...) Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o ESTADO 

DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ R$ 

8.141,43 (oito mil cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) 

acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97), a partir da citação, e correção monetária a partir de 

dezembro/2015 pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e condições 

fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. (...)”. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BENEDITO DE LARA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001661-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MILTON BENEDITO DE LARA CAMPOS REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 20685625, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão/contradição, alegando não ter 

sido analisado corretamente o período da aposentadoria da parte autora. 

Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o manejo dos 

embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os 

elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a 

solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 

1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 
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Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado na 

apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os embargos de 

declaração foram opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que 

não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não resta 

evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos 

de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001634-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Deixa-se de intimar a parte requerida por 

se tratar de análise quanto a mero erro material. Trata-se de embargos 

declaratórios opostos pelo requerente em desfavor da decisão proferida 

no id. 24332054, sob o fundamento de que a sentença padece de erro 

material/omissão ao não fixar o período de incidência da correção 

monetária. O embargante indica erro material na decisão onde se lê: “(...) 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos) 

acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (ADI 4425 

- STF), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Compulsando 

os autos observa-se que, de fato, houve erro material quanto ao período 

que deveria incidir a correção monetária, que deve seguir o padrão das 

ações propostas de maneira idêntica (autos 1000971-21.2019.811.0001, 

1000628-25.2019.811.0001 e 1000501-87.2019.811.0001). Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na 

sentença de mero erro material, passando a sentença a ter a seguinte 

redação: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta 

e dois centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção monetária a 

partir de setembro/2015 pelo índice IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e 

condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MARCIO OSORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001596-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURO MARCIO OSORIO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Deixa-se de intimar a parte requerida por se tratar de 

análise quanto a mero erro material. Trata-se de embargos declaratórios 

opostos pelo requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

24332047, sob o fundamento de que a sentença padece de erro 

material/omissão ao não fixar o período de incidência da correção 

monetária. O embargante indica erro material na decisão onde se lê: “(...) 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos) 

acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (ADI 4425 

- STF), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Compulsando 

os autos observa-se que, de fato, houve erro material quanto ao período 

que deveria incidir a correção monetária, que deve seguir o padrão das 

ações propostas de maneira idêntica (autos 1000971-21.2019.811.0001, 

1000628-25.2019.811.0001 e 1000501-87.2019.811.0001). Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na 

sentença de mero erro material, passando a sentença a ter a seguinte 

redação: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta 

e dois centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção monetária a 

partir de setembro/2015 pelo índice IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e 

condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000173-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000173-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIO SANDRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor 

público integrante da categoria de agente do sistema socioeducativo, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa pela improcedência do 

pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 
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remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, 

teve a carreira reestruturada 20/01/2004 e 28/12/2004, com a publicação 

das Leis n. 8.089/2004 e 8.260/2004. A ação foi proposta no ano de 2019. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

das leis de reestruturação, Leis n. 8.089/2004 e 8.260/2004, e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com 

o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033969-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER AUGUSTO HOINASKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033969-87.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VALTER AUGUSTO HOINASKI 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidor público integrante da 

categoria professor da educação básica, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o 

requerido não apresentou defesa. Contudo, não são aplicados os efeitos 

da revelia, diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor é servidor público do Estado de 

Mato Grosso, na categoria de Professor da Educação Básica (id. 

10578982), teve a sua carreira reestruturada em 01/10/1998, com a 

publicação da Lei Complementar n. 50/98, não possuindo, portanto, o 

direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração. A 

ação foi proposta no ano de 2017. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da lei de 

reestruturação da carreira, Lei Complementar n. 50/98, e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 
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Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005645-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON ANTONIO DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005645-24.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NAILSON ANTONIO DE 

CAMARGO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor público 

integrante da categoria dos agentes penitenciários, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa pela improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor é servidor público do Estado de 

Mato Grosso, integrante da carreira dos profissionais do Sistema 

Penitenciário, teve a sua carreira reestruturada em 20/01/2004 e 

28/12/2004, com a publicação das Leis n. 8.089/2004 e 8.260/2004, não 

possuindo, portanto, o direito à incorporação do percentual de 11,98% na 

sua remuneração. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

das leis de reestruturação da carreira, Leis n. 8.089/2004 e 8.260/2004, e 

o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com 

o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO 

suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão 

autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002515-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002515-26.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON SILVA DE AMORIM 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor público do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido não apresentou 

defesa. Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 
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no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 

(DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO) efetivou a reestruturação. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência das leis que reestruturaram a carreira. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002503-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANIZE RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002503-12.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA EVANIZE RONDON 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido não apresentou 

defesa. Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 

(DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO) efetivou a reestruturação. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência das leis que reestruturaram a carreira. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 
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da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001557-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MIGUEL ALVES BATISTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por MIGUEL ALVES BATISTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a conversão em pecúnia de 03 (três) meses de 

Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 2010/2015, bem como férias 

proporcionais de 4/12, relativo ao período de 10/07/2015 a 09/11/15, 

conforme Certidão nº 061/DGP/CMMCE/GM/18. Citado, o requerido não 

compareceu na audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e ausência de defesa, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. É cediço que a licença-prêmio e as férias não 

gozadas geram direito a conversão em pecúnia quando não usufruída 

durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, 

em razão da aposentadoria, não poderá mais gozar, iniciando-se o prazo 

prescricional a partir da aposentadoria/reserva, que no caso dos autos 

ocorreu em 10/11/2015. A certidão emitida pela administração pública (id. 

21060611) reconhece o direito a férias proporcionais referente ao período 

10/07/22015 a 09/11/22015 e à licença-prêmio de 3 (três) meses relativo 

ao quinquênio 2010/2015. Assim, diante da comprovação do direito 

pleiteado, férias proporcionais e licença-prêmio, os quais, não foram 

usufruídos, nem convertidos em espécie e não foram averbadas para 

contagem de tempo em dobro para aposentadoria, o requerente faz jus à 

percepção em espécie pela não utilização, única forma de receber o que 

lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, 

uma vez que se trata de direito adquirido.[1] Ante o exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente 3 (três) meses de 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 2010/2015, bem como as férias 

proporcionais de 4/12, relativo ao período de 10/07/2015 a 09/11/15, cujo 

montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença 

utilizando o subsídio de 11/2015, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data 

da aposentadoria, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012264-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDA DE PAULA RAMOS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012264-67.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ZULEIDA DE PAULA RAMOS 

CAMPOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ação de obrigação de não fazer cumulada com 

repetição de indébito” proposta por ZULEIDA DE PAULA RAMOS CAMPOS 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre verbas não habituais. Deu à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Citados, os requeridos suscitaram 

preliminar de inépcia da inicial em razão da ausência de identificação das 

verbas cobradas e respectivo valor. A parte autora não impugnou a 

defesa adequadamente, conforme consta no id.1846039. No sistema dos 

juizados especiais não se admite liquidação de sentença. Não preenche 

os requisitos a petição inicial que tão somente faz alusão à suposta 

cobrança indevida sem especificar seu objeto e valor. É o autor da 

cobrança quem deve apontar, com clareza, o objeto da pretensão e qual 

sua expressão econômica, a qual deve inclusive ser compatível com o 

valor da causa, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório. O 

pedido deve ser claro porque é este que limita o objeto da lide e os limites 

da cognição. Não é hipótese de determinação de emenda posterior à 

contestação ante a incidência da preclusão, haja vista que sequer 

apresentou impugnação, deixando de rechaçar pontualmente a preliminar 

fazendo a expressa demonstração de onde se encontra o valor, ou seja, 

teve a oportunidade de comprovar a inexistência do vício, contudo não o 

fez, criando impeditivo ao exame do mérito. Veja-se que o STJ indica que 

mesmo na justiça comum, na qual não há a mesma limitação dos juizados, 

eventual pedido de dano material genérico para ser admitido se submete a 

condições, vejamos: “Na hipótese em que for extremamente difícil a 

imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por 

depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de 

pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente 

individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer 

do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.” (REsp 

1534559 – julgamento 21/11/2016). A observação é pertinente em razão 

de que, no caso em exame, os autos vieram da vara fazendária e 

verifica-se que já padecia do vício anunciado na preliminar, haja vista que 
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na esteira da orientação do STJ somente se extremamente difícil à imediata 

mensuração se admitirá o pedido genérico. O que não é a hipótese dos 

autos. Diante o exposto, acolhe-se a preliminar suscitada pelo (s) 

requerido (s) e julga-se extinta, sem resolução de mérito, a presente ação, 

na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente 

à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna 

Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Transitada em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada nos sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Portaria

PORTARIA Nº 76/2019-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora Patrícia Ceni, Juíza de Direito designado 

para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos 

do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor e dos Grandes Eventos instalado junto à Universidade de 

Várzea Grande – UNIVAG, em Várzea Grande - MT, no dia 13.12.2019 

(sexta-feira) das 20:00 horas às 04:00 horas do dia 14.12.2019 (sábado).

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR E DOS GRANDES EVENTOS

Ivana Luciano Ferri (Gestora judiciária "ad hoc")

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Carlos Henrique Carriel do Nascimento (Assessor)

Maria Ângela Vine (Assessora)

Cintya Demarchi O. Nascimento (Assessora)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)

Osmar Fernandes (Agente de infância)

Nilton Tavares Figueira (Agente de infância)

Ademildes da Costa Alves (Agente de infância)

Aparecido Donizete da Silva (Agente da infância)

José Augusto Gomes Alexandria (Agente da infância)

Mourel Teixeira da Silva (Agente da infância)

Adão Eugênio da Silva (Agente da infância)

Olga de Faria (Agente da infância)

Leandro Moreira da Silva Coelho (Motorista Van)

Luís Cesar Vergilio da Silva (Motorista – ônibus JEI)

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2019.

PATRÍCIA CENI

 JUÍZA DE DIREITO

PORTARIA Nº 75/2019-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora Patrícia Ceni, Juíza de Direito designado 

para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos 

do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor e dos Grandes Eventos na Arena Pantanal em Cuiabá, no dia 

30.11.2019 (sábado) das 13:00 horas às 18:30 horas.

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR E DOS GRANDES EVENTOS

Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior (Gestor judiciário)

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)

Nair da Silva Coelho Siqueira (Agente de infância)

Jean Clay Damazio Saldanha e Silva (Agente de infância)

Olga de Faria (Agente de infância)

Fernando Antonio Gavioli

Rubens Danilo Trindade Rondon (Motorista)

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2019.

PATRÍCIA CENI

 JUÍZA DE DIREITO

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR E DOS GRANDES EVENTOS

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 1753-61.2016.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joao Paulo Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rubens de Amorim, Carlos Alberto de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:OAB/MT 19.679-O, José Petan Toledo Pizza - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rubens de 

Amorim - OAB:OAB/MT 3.785, Sebastião José de Souza - 

OAB:OAB/MT 22.452/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

patrono dos querelados para apresentar as alegações finais no prazo 

legal.
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
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